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TÜRKÇE VE ALTAY DİLLERİNDE 
"PARMAK" ADLARI 

(Parmakların Vücut Diline Katkıları) 

IN TURKISH AND ALTAI LANGUAGES THE NAMES OF 
“FINGER” 

(Contributions To The Body Language Of The Fin Gers) 
 

ИМЕНА "ПАЛЬЦЕВ" В ТУРЕЦКОМ И АЛТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
(Вклад Пальцев В Языке Тела) 

 
 

Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY* 
 

 
Özet 
İnsan vücudunun en önemli organı el, elin unsurları ise parmaktır. Her dilde parmağın 

adı vardır. Türkçe Sözlükte, “İnsanların ve hayvanların ellerinin ve ayaklarının son bölü-
münü oluşturan, boğumlu, oynak,  uzunca organlardan her biri” olarak tanımlanmaktadır. 

Bu yazıda parmağın; Türkçe ve Altay dillerindeki adlarından, bunların etimolojilerin-
den söz edilmektedir. Ayrıca, parmakların vücut diline katkılarından da söz edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Parmak, Türk dili, Altay dilleri, vücut dili, etimoloji 
 
 
Abstract 
The most important organ of the human body is hand, the hands’ one of the 

most important members are fingers. There are names of the fingers in every 
language. Turkish Dictionary, “People and animals that make up the last part of the 
hands and feet, gnarled, playful, long each of the body” is defined. 

This paper, the names of the fingers in Turkish and Altaic languages and their 
etymology is discussed. It is also mentioned in his contribution to the body 
language of the fingers here. 

Key Words: Finger, Turkish language (Turkish), Altai language, body 
language, etymology. 

 

 

                                                 
* Em. Öğretim Üyesi. Ankara/TÜRKİYE 



KÜLTÜR EVRENİ - UNIVERSE OF CULTURE - ВСЕЛЕННАЯ КУЛЬТУРЫ 
 

 
 
8 

Bütün dünya dillerinde olduğu gibi Türkçede de vücut organlarının her birisi-
nin farklı adları vardır. Bazılarının da iki ya da üç dilli adları olduğu görülür: 
Baş/kafa/kelle; yürek/kalp; ayak/pây; göğüs/sine; göz/çeşm; dudak/leb gibi. 

Bu organlardan ON adedinin adı olan "PARMAK" kelimesi 
TDK'nunTürkçe Sözlüklünde "İnsanda ve bazı hayvanlarda ellerin ve ayakların 
son bölümünü oluşturan, boğumlu, oynak, uzunca organların her biri" (s. 1891) 
olarak tarif edilirse de bana göre bu tarif eksik ve hatalıdır. Çünkü bu organların 
adedi belirtilmemiş, ''birtakım, kimi" anlamındaki Arapça "ba'z"dan alıntılanmış 
sıfat olan bazı kelimesi açılmadığı için, "hangi hayvanlar?" sorusu kapalı kalmış-
tır. Tarif "İnsanda, maymun, şempanze ve goril gibi bazı hayvanlarda ellerin ve 
ayakların son bölümünü oluşturan, boğumlu, eklem yerleri oynak, 
biribirindenfarklı uzunlukta olan organların her biri." olarak düzeltilmelidir. 

Eski Türkçede parmak kelimesi yerine er° ek (Uygur: erengek, ere° 
rek, er° eek, er° -ek, e° rek; Orta Türkçede (DLT) ernek ve er° ek kullanıl-
mıştır [I, 104, 121, 248; III, 130, 443]. Er° .eyü sözcüğü ise "altı parmaklı adam" 
[I, 136] demektir. Bu kelime Hakas Türkçesinde ergek/irgek [ <er+nek] (Naskali, 
1997. s. 233), Altay Türkçesinde ergek/erkek [=1.erkek; 2.başparmak], Tuva 
Türkçesinde ergek "parmak" olarak yaşamaktadır. Eski Uygur Türkçesinde adı 
geçen "çıçamuk" (EUTS, 61) ile DîvânuLügati't-Türk'te geçen çıçalak"serçe/sırça 
parmak" (I, 87) ileçıçamuk"yüzük parmağı" (I, 487) sözcükleri günümüz Türk 
şivelerinin bazılarında yaşamaktadır. 

Eski Türkçedeki ERN EK adının kökenini A. vonGabain<Er+An {Alt 
Gr.,1950, 62); M. Rbsbnen (< *(h)b:r(b) (EWT, s. 47) olarak yorumlanmaktadır. 

PARMAK kelimesi Türkçenin içine öylesine girmiştir ki "parmak atmak, 
parmak basmak, parmak ısırmak, parmak kadar, (bir) parmak kaldı, parmak kal-
dırmak, parmağı ağzında kalmak, parmağı olmak, parmağına dolamak, parmağında 
oynatmak/kıpırdatmak, (birinin) parmağını aramak, parmağım bile kıpırdatma-
mak/oynatmamak, parmağını yaranın üzerine basmak, parmağının ucuyla/ucunda 
çevirmek, parmakla gösterilmek, parmakla sayılacak kadar az olmak, parmakla-
rını yemek ....Ve,parmak adam, parmak alfabesi, parmak hesabı, parmak izi, 
parmak parmak, parmak tatlısı (tatlı adı), parmak üzümü {meyve adı), adsız par-
mak [=yüzük parmağı]. altıparmak (Bursa 'da bir semtin de adı), badem par-
mak, başparmak, beş parmak [=Kırgızların bir yemeği], bir parmak, küçük par-
mak [= serçe parmak], orta parmak, serçe parmak[=beş parmağın en küçüğü, kü-
çük parmak], gelinparmağı (tatlı adı), gösterme parmağı, hanımparmağı (tatlı adı), 
işaret parmağı, salavat parmağı, şehadet parmağı, vezirparmağı (tatlı adı), yüzük 
parmağı [=adsız parmak]" gibi ad, birleşik ad, sıfat gibi kelimelerde, deyimlerde, 
meyve, yemek ve tatlı adlarında yaşamaktadır. Parmaksız (parmağı olmayan) 
[<parmak+sız'olumsuzluk eki'] kelimesi İLESAM Genel Başkanı Mehmet Nuri 
Parmaksız'in soyadıdır. 

'Vücut Dili(İng. body language) olarak da kullanılan PARMAKlar, Türklerde 
ve bazı yabancı dillerde farklı anlamlardadır. 'Yumruk yapılmış elin işaret ve 
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orta parmakları arasına konulmuş başparmak" Türklerde "nah!" (=işte) anla-
mında "küfür", Grekler'de"başarı", fakat İran'daki bazı halklarda "çok güzel, âlâ" 
anlamınadır; Avrupa ve ABD gibi ülkelerde ise anlamsızdır. Başparmak-yüzük 
parmağı ve serçe parmak avuç içine eğilip, işaret ve orta parmak "V" biçiminde 
açılırsa, bu "zafer" (İng. victory" demektir. Baş-orta-yüzük-serçe parmaklar yu-
mulup işaret parmağı açık bırakılıp yukarı kaldırılırsa bunun anlamı "işte" ya da 
"tek/bir"; fakat bu durumdaki işaret parmağı ön doğru birkaç kez hareket ettirilirse, 
bunun anlamı "buraya gel!" demektir. Bütün parmaklar yumulup "yumruk" 
yapılırsa, bunun anlamı "güç" demektir. Yüzük parmağı ile orta parmak yumulup, 
ikisinin üzerine başparmak bastırılır, işaret ve serçe parmaklar yukarıya bakarsa 
bu "kurt başı" demektir ve Türkiye'de MHP'nin sembolüdür. Bu işaret Budist Uy-
gurların duvar resimlerinde tespit edilmiştir. 

Parmak kelimesi Finli Türkolog Rbsbnen'e göre (V, 53) "sein" anlamınadır. 
Gülensoyda bu etimolojiyi benimsemiş ve Sözlüğüne de almıştır. Anadolu 
ağızlarında barmak, birmak, barmalı, barnalı(DS.II, 534), bamak, b imak, 
bamrak, bannak, barbalı, barba (DS.II, 512) biçimlerinde yaşayan kelime, Teleüt 
Türkçesinde "parmak", Azerbaycan Türkçesinde "barmag", Başkurt, Kazak, Ka-
zan Tatar, Balkar, Nogay, Karakalpak, Kırgız Türkçelerinde "barmak", Özbek 
Türkçesinde "bermâ", Küerik Türkçesinde "mermek", Çuvaş Türkçesinde 
"pürne"dir. (bk. Gülensoy, Köken Bilgisi Sözlüğü, s. 687). Halaç Türkçesinde 
hurma, burma, birma, tirna; Yakutçada tarbax. Kazan Türkçesinde tarbak; Ta-
tar Tü.'ndeAo/; Moğolcada sabaryadahurugu(n) /hurz/ (MTS, 1528) biçimindedir? 
Bu addan hurugubçi(n) /hurzvç(in) /"yüzük" adı yapılmıştır. 

Anadolu ağızlarından bazılarında BEŞ PARMAK'in adı normal parmak adla-
rından farklıdır. Kars yöresinde yaşayan Azerbaycan kökenli Türkler ile 
Karapapaklar'ın parmak adları şöyledir: 

 
BAŞ BARMAH, 
İŞARET BARMAĞI,  
ORTA BARMAH,  
YÜZÜK BARMAĞI,  
ÇEÇELE. 
Kars Azerilerinden olan Yrd. Doç. Dr. Mahmut Sarıkaya, annesinin 

parmak adlarını öğretirken "zarafat/şaka" adını verdikleri tekerleme i le  şu 
sıralamayı hatırladığını söylemektedir: 

BAŞ BARMAH, 
 BAŞALA BARMAH,  
UZUN HACI, 
 KILDOLACI, 
 MEHLEBİCİ. 
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Ordu-Gölköy/Damarlı Köyü i le  Kırıkkale-Sulakyurt/Faraşlı köyünde 
parmak adları şöyle sayılır: 

BAŞ BARMAK 
BADIBARMAK 
ORTA DİREK 
GÜL AĞACI 
GÜÇÇÜK BACI. 
Adana/Kozan'da parmak adları: 
BAŞ PARMAK 
BADEM PARMAK 
ORTA DİREK 
GÜL AĞACI 
KÜÇÜK BACI. 
Benim annem Uşaklı Lütfıye Hanım da küçük kardeşlerime parmaklarla 

i l g i l i  bir tekerleme söylerdi: " Bubir kuş vurmuş, bu kesmiş, bu pişirmiş, bu 
yemiş, bu da hani bana hani bana demiş.Gıdı gıdı gıdı gıdı!.." der, göğüslerinden 
gıdıklayarak, onları güldürürdü. 

Bir elde bulunan birbirinden farklı uzunlukta olan "BEŞ PARMAK" ınher bi-
rinin ayrı ayrı adı vardır. Şimdilik, Türkiye Türkçesi (Priştine/Prizren Türk ağzı 
dahil), Afganistan Türkmencesi, Kırgız, Kazak, Azerbaycan ve Çuvaş Türkçele-
rinde yaşayan biçimlerini vermekle yetineceğim. 

 

Türkiye Tü.  Kazak Tü. Kırgız Tü.  Afg.Trkm. Tü. 

Baş parmak  Bas barmaq Baş burmak  Baş parmak 

İşaret/Şehadet  Suqsawsaq  Söömöy  Süyeme   " 

   (Badaliymek) 

Orta parmak  Ortangı barmaq Ortobarmak(oymok)  Orta “ “ 

Yüzük/Adsız  Atı joq sawsaq  "Atı cokbarmak  Yüzük “” 

    "(Oyup çiymek)  

Serçe/Küçük  Şınaşaq/Kişkene/   Çıpalak  Çısalakka 

Parmak  Şıngşaqbarmaq  
 

Azeri Tü.  Cuvaş Tür. Yakut Tü. İran Türkmen Tür. 

Baş barmak  Puşpürne  Erbex  İbhâm 

Şahadet barmnağı  Şîvîr pürne  Sömüye  Sebbâbe 

Orta barmak  Vîta pürne  Ortotarbax  Vustâ 

Üzükbarmağı  Yatsîr pürne  Aate suox tarbax  Bınzır 

   (=adı yok) 

Çeçele   Kaça pürne  Çıkıya  Hınzır 
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Yukarıdaki parmaklar arasında ATI JOK SAWSAK, ATI COK BARMAK, 
AETE SUOX TARBAX, OLUN DİBEK (Teleüt) sözcüklerinin "ADSIZ' anlamı-
na gelmesi ilgi çekicidir. 

Kazak Türkçesinde beş parmağın adları çocuklara öğretilirken şu sıra kullanı-
lır: Bas barmaq / 

balaň üyrek / suk savsak 
Ortan terek (tüyrek) / Ortangı savsak  
Şıldır sümek / Atı cok savsak  
Kişkentay böbek / Şınaşak 
Beş parmaktan her biri ayrı uzunlukta ve farklı adlardadır. Bunlardan en ilginci:  
Uygur Tü.'nde "ATSIZ ERŇEK".  
KarahanlıTü.'nde"ÇIÇAMUK" (EUTS, 62; DLT) 
XVI. Yüzyıl Eski Anadolu Tü. İle Kuman Tü.'nde"ÖKSÜZ PARMAK",  
Başkurt Tü.'nde"İSİMSİZ BARMAK", 
Türkiye Türkçesinde "YÜZÜK PARMAĞI",  
Kazak Tü.'nde"ATI JOK/SAVSAK",  
Kırgız Tü.'nde"ATI COK",  
Tatar Türkçesinde "İSİMSİZ PARMAK",  
Türkmen Tü.'nde"OĞUL HÂCAT",  
İran Türkmen Türkçesinde: "BINZIR";  
Yeni Uygur Tü.'nde"Ç&T BARMAK"  
adı verilen parmağın adları bazı dillerde şöyledir: 
Digitusannularis (Latince) 
Ring(e) finger"yüzük parmağı" (Norveççe) 
Ringfinger (İsveççe) 
Bezimyonniypalets (Rusça) 
Bezimenenpr'st (Bulgarca) 
Engeşt, engeşteri; bîname"adsız" (Farsça) 
Gyrüsujj (Macarca) 
Momingji (Çince) 
Nimetönsormi (Fince) 
Kusuriyuki (Japonca) 
Qmitsa (İbranice) 
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Bunsur[be+nun+sad+re] —Bĺ3/4(Arapça) Limanfuan-kapdoli (Tetun-Doğu 
Tinur) Mikilira (Malaya) 

Rusçada 'parmak'" anlamına "PALETS" sözcüğü kullanılır. 
Baş parmak: BOLŞOY PALETS, 
İşaret parmağı: UKAZATELNIY Palets, 
Orta parmak: SREDNIY Palets, 
Yüzük parmağı: BEZİMYANNİY Palets, 
Küçükparmak: MİZİNETS Palets. 
Bulgarcadaki 
1."palets" (baş parmak) kelimesi Rusçadan alınmış olmalıdır. 
2. İşaret parmağı: pokezalets 
3. Orta parmak: sreden 
4. Yüzük parmağı: bezimenenpr'ct 
5. Serçe (küçük) parmak: kutre 
Boşnakçada: Arnavutcada: 
l. gishtimadh l. palac 
2. "    tregues  2. kazı prst 
3. "    meşem  3. sredrji prst 
4.     "    unazes 4. sredrjak domali 
5.      "    vogel 5. pestenjak mali prst 

*** 
İŞARET PARMAĞI" Eski Uygur ve Karahallı Tü.ndeSUK ERúEK, Uygur 

Tü.'ndeYANAR [ <yan- "tehdit etmek"] ERúEK,  
İbn-i Mühennâ lügati, Mısır Memlûk Tü. ve Kıpçak Tü.'ndeSUK 
BARMAK, 
Kazak Tü.'nde SUK SAVSAK, 
Başkurt Tü'nde HUK BARMAK,  
Azerbaycan Tü.'nde ŞEHÂ DET BARMAĞI, 
Kırgız Tü.'nde SÖ:MÖY,  
Özbek Tü.'nde KÖRSETGİÇ bermå©, 
Tatar Tü.'nde İMEN BARMAK, 
Kuman Tü.'nde İMAN BARMAK,  
Türkmen Tü.'nde SÜYEM BARMAK, 
Yeni Uygur Tü.'nde OĞRİ KOL/KÖRSETKÜÇ KOL  
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biçimlerindedir. Türkiye Türkçesi ağızlarında da 
BADE/BADEM/BADİ/BAŞARA/BAŞLA/BAŞALA parmak olarak söylenir. 

(DS. 11,465,470,552,562) 
"SERÇE" ya da "KÜÇÜK'' PARMAKolarak adlandırılan dışa bakan en küçük 

parmak adı da ilgi çekicidir. 
Eski Uygur Türkçesi ile Nehcü'I-Ferâdis'teKİÇİG ERü EK olarak geçen bu 

ad, 
Karahanlı Türkçesinde ÇIÇALAK biçimini alır. Büyük Türkolog Reşid Rah-

meti Arat'a göre <Çİ "kadar' sözcüğünden gelişerek ÇİÇE (ÇİÇA) "az, pek az, 
küçük, kısa" anlamlarını almıştır. 

Anadolu ağızlarında da ÇİÇE/ÇİRÇE ve ÇITA (DS.II, 1192) "küçük parmak" 
olarak yaşamaktadır. Bu parmak adının öteki Türk şivelerinde kullanılışı şöyledir: 

ÇEÇELE BARMAĞI (Azerbaycan), 
ŞİŞANAK (Kazak Tü.), 
ÇIPALAK (Kırgız), 
CİMCİLåK (Özbek), 
ÇİMELTEK (Yeni Uygur), 
ÇENÇE BARMAK (Tatar Tü.), 
ÇIÇALI / KÜÇÜBEY (Altay), 
ŞUNATAK (Karakalpak), 
SINAT AY (Nogay), 
ÇİNAÇAY (Kuman Tü.). 
KÜLBİKE / KÜLEMBİKE (Türkmen Tü.) 
Parmağa SERÇE adının verilmesi ÇİÇE > ÇİRÇE (-r- türeme) > (ç->s- de-

ğişmesi ile) SERÇE gelişmesiyle olmalıdır. 
Türkçenin en yakın akrabası olan Moğolcada HURUGU(N) "parmak" demek-

tir. "Hurugu(n) ücügü" (parmak ucu); "hurugun-u üy-e" (parmak eklemi)dir. 
Moğolcadaki parmak adları da ilgi çekicidir: 

Başparmak: EREKEY HURUGU(N), EREĞEY=EREKEY (Lessing, s. 
511) 

İşaret parmağı: URAN HURAGU; HOMUGAY/HOMGOY/, 
HOMUGAY HURUGU 

Orta parmak: DUMDU HURUGU(N) 
Yüzük parmağı: İDAM HURUGU(N); NERE ÜGEY HURUGU(N) 

[=adsız parmak] 
Serçe (küçük) parmak: SİGEÇİ/SİGÇİY/ = SİGECEY = ÇİGECEY 

HURUGU(N) 
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Yüzük parmağının ikinci bir adı da "NER-E ÜGEY" (=adsız parmak)tır. 
Bu da Türkçede ve Farsçadaki "benzetme" ile aynıdır. 

*** 
Altay dil ailesi içerisinde akraba olduğumuz Korecede beş parmağın yerleşti-

ği avuç içine "sonbadak", üst kısmına da "sondeung" adı verilir. 
Korecedeparmak adlarışunlardır: 
1. UMZİ (başparmak) 
2. GUMZİ (işaret parmağı) 
3. JUNGZİ (orta parmak) 
4. YAKZİ (yüzük parmağı) 
5. SAKİ (serçe parmak/küçük parmak). 
Yine Altay dilleri içinde araba olduğumuz Japoncada parmak adları şunlardır: 
l.BOSHİ / OYAYUBİ  
2.HİTOSASHİYUBİ  
3.NAKAYUBİ  
4.KUSURİYUBİ  
5.KOYUBİ 
Ural dil ailesinden Macarcada  Fincede parmak adları: 
parmak adları şunlardır: 
Ujj "parmak" 
l.Hüvelykujj   1.PEAKALO 
2.Mutatóujj   2.ETUSORMİ  
3.Közèpsöujj   3.KESKİSORMİ  
4.Gyürüujj    4.NİMETÖN (=adsız parmak) 
5-Kisujj    5.PİKKURİLLİ {=küçük parmak) 
 
Türkiye (Anadolu)'de Türk toplumu içinde Elazığ, Palu, Maden, Siverek, Bin-

göl, Diyarbakır, Tunceli yörelerinde yaşayan Zazalar ileDiyarbakır, Mardin, 
Maraş, Siirt, Batman, Hakkâri, Elazığ, Malatya, Bitlis, Van, Adıyaman, Erzurum, 
Ağrı, Kars yörelerinde 

Yaşayan Kırmanç (/Kürmanç)ların dillerinde de yaşayan parmak adları 
yörelere göre çok farklıdır. 

Elazığ Kırmanççasında PARMAK "béççı" demektir. 
 l . béççıyémezin 
2. " selavat(< Ar. salavat) 
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3. "   orté [<Tü. Orta] 
4. "   istırıké 
5. "   qilişké 
Mardin Kırmanççasında PARMAK "tılk" demektir.  
1. tılké seri/ülke mezın 
2. "    eşedé[<Ar. şehadet] 
3. "    horté[<Tü. h+orta] 
4. "    hungılıské 
5. "    qalakuçké 
Bingöl Kırmanççasında: 
 l .sipiku 
2. tesdales 
3. bejnbihust 
4. babelıq 
5. kıliç 
Aslında Bir güney Kafkas kavmi olup, bir kısmı Karadeniz'in Doğu bölüm-

lerinde yerleşik olarak yaşayan Lazlar'ın konuştukları Lazcadaki ''parmak adları" 
üzerine yaptığımız araştırmada ancak: 

Bilek: ¥ancı 
El     : ¥e 
El üstü: ¥e kaputa 
Avuç içi: ¥e guri 
Tırnak: kiti 
Orta parmak: oskenani 
Serçe parmak: sulu kiti 
adları tespit edilmiştir. Lazlar'ın yazılı bir grameri ve zengin bir sözlüğü bu-

lunmadığı için “oskenanî"   ve "sulu kiti”den başka parmak adı öğrenilememiştir. 
Görüldüğü üzere yalnız Anadolu'nun  birkaç  bölgesinden derlediğimiz 

ZazacaKırmanççadaki "parmak" adları birbirinden çok farklıdır. Bu adlardan 
bazıları Türkçe’denbazıları da Farsça ve Arapçadan alıntı olup, çoğu bugün gençler 
tarafından bilinmemektedir. 

EL ile kol arasındaki oynak yer olan BİLEK, Bingöl Zazacasında"BİLE 
BİLEZİK"; sağ ve sol bileğin dışa bakan çıkıntısına "GOZREK, GUAZREK-E 
DES SAYEK, SAYEK-E DEST" denir. LAP "=avuç içi"; LAPAT "tokat"; ÇENG 
"bir el avucıÇAPAL "iki el avucu"; DOĞ "çizgi"; DUEĞ-E DEST "el çizgisi"; 
KEF-E DEST"başparmak ile avuç içi arasındaki şişkin yer" demektir. 
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Bingöl Zazacasındaparmak adları da şöyledir: 
1 .Baş parmak: gışt-a pil, gışt-a gırd 
2.İşaret parmağı: gışt-a şed, gışt-a şehadet, gışt-a eşed 
3.Orta parmak: gışt-a wertı, gışt-a muyın[WERTI <Tü. W+ORTA] 
4.Yüzük parmağı: gışt-a gıştum 
5.Serçe parmak: gışt-a kıç, gıştakıcık, gışt-a kılınç [KIÇ/KICIK <Tü. 
KÜÇÜK] 
Maden (Elazığ) Zazacasında "PARMAK = ENGIŞT < Fars. engüşt"  
1 . Engışta pille 
2. "     şahadeti [< Ar. şehâdet] 
3. "      orté [<Tü. orta] 
4. "      engıştıra[ < Fars.] 
5. "      qijı [<Tü. küçük] 
Palu (Elazığ) Zazacasında "PARMAK = GİŞTA XIŞT" l.Giştaxışta[< Fars. 

engüşt] 
2. "     sadet [<Ar. şahâdet] 
3. "     orté[<Tü. orta] 
4. "          qıytek 
5. "     gişta[<Fars. engüşt] 
Yukarıda görüldüğü gibi hiç önem vermediğimiz "beş parmak’ın her birinin 

kendine özgü adı ve görevi bulunmaktadır. Bütün Türk şivelerinde yaşayan bi-
çimleri derlenip toparlandığı zaman ortaya çıkacak kelime hazinesinin zenginliği 
Türkçe için bir kazanç olacaktır. 

Bu konuda yapılan araştırmalar: 
Cahit Başdaş, "Türkçe Organ Adlarında Kelime Sonu -k Eki ve Çokluk", 

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, S.5, 2004, s. 53-64. 
Engin Çetin, "Uygurca KiçikErngek, Karahallı Türkçesi Çıçalakve Türkiye 

Türkçesi Serçe Parmak Sözleri Üzerine", TurkishStudies, Vol.VII/4, 2012, s. 
1217-1227. 

Levent Doğan, "Türk Dilinde Organ Adları Üzerine Bir İnceleme-Ana ve Ara 
Temel Kelimeler", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.IV, S.l, Haziran 
2005, 24 S. 

Anna Dybo, "Die Namen des Zeigefıngers in den Türk- und Altaischen 
Sprachen", Türkische Laut- undWortgesclıichte, Berlin 1995. 

Günay Karaağaç, "Dil, Ağız ve Kulak İle İlgili Kelimelerimiz", Türk Dili ve 
Edebiyatı Araştırmaları Dergisi,\993, S.VII, s85-l 14. 
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Emine Gürsoy-Naskali, "Türkçede Parmak ve Beş Parmağın İsimleri", Türk-
lük Araştırmaları Dergisi, S.8, 1997, s.233-240.

Yaşar Tokay, "Dîvânu Lügati 't-Türk'te Geçen Çıçalak"serçe parmak" ve 
Çıçamuk"yüzük parmağı" Kelimeleri Üzerine Bazı Düşünceler", Uluslar arası 
Sosyal Araştırmalar Dergisi, C.V, S. 22, 2012. 

Kaynak kişiler: 
Ercan Alkaya (Elazığ, Palu, Maden Zazacası; Elazığ ve Mardin Kırmanççası) 
Hikmet Çelenk (Ordu ağzı)  
İsmail Doğan (Ordu-Lazca) 
Sibel Murad (Adapazarı yöresi-Çerkezce, Gürcüce, Abazaca, Lazca)  
Osman Özer (Bingöl Zazacası, Bingöl Kırmanççası) 
Kısaltmalar: 
DS = Derleme Sözlüğü, XII Cilt, (DK yay.)  
TAS = Teleüt Ağzı Sözlüğü.  
TDK - Türk Dil Kurumu. 
NOT: Korece, Kazakça, Kırgızca, Azerbaycan Türkçesi, Afganistan 

Türkmen Türkçesi, İran Türkmencesi, Kars Azerî ağzı, Adana/Kozan parmak 
adları kaynak kişilerden derlenmiştir. (30 Ocak 2014, Ankara) 

Başka dillerdeki parmak adları: 
 

Latin italyan Fransız İngiliz İzlanda 

polex (parmak) pollice le pouce thumb pumalfıngur 

demontratus (işaret) indice l'index forefınger visifingur 

Impudicus (2.) medio le majeur middlefınger langatöng 

annularis (yüzük) anulare l'annulaire ringfınger baugfıngur 

auricularis (4.) mignolo l'auriculaire littlefinger l i t l i  fingur 

Welsh İrlanda Polonya Alman Hollanda 

bawd ordóg kciuk Daumen Duim 

Bystroed (foot finger) corrmhéar wskazujacy Zeigefinger Wijsvinger 

byscanol méarfhada s'rodkowy Mittelfınger Middelvinger 

bys y fodrwy  méar fáinne    serdeczny       Ringfınger  Ringvinger 

bysbach   lüidin       maly         KleinerFinger  Pink (pinky f.) 
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Slovak   Çek  İskandinav İspanyol  Portekiz 
palec  palec  LittlePea  Pulgar  Polegar/dedão  

ukazavák  ukazovák   Peter Lou  İndice  İndicador 

prostredunik prostrdnik  OoseyNossey MedioKordial    do Meio   (orta) 

Prstennik  prstenìk  Toosey tossey Anular  anular (yüzük) 

Malìçek malik/maliçek  Anda Great Big Meňique (like,  inimo=minimal 

           OppOSOSSOsomethinglittle)            ~ mindinho (genel kullanış) 

  

Brezilya  İsveç  Norveç 
polegar =thumb TummeTum-astat      / leigh-te-ta 

indicador  Pekfinger  Letch-a-put   / til-tilla 

dedomédio / do meio Långfınger Long-amine   / ted-e-dos 

anebir  Ringfıner  Stick-fer-hine /mag-a-flugga 

minimo, mindinho Lillfmger  Pity-pity-pity-mine /steig-a-loo-ga 

  

Arapça   Yahudi   Arnavut  Bulgar               Boşnak 
ib-hâm   agudál   gishtimadh palets         palac 

sabbânah   etsba / estba mora "     tregues pokezalets       kazıprst 

wusta   ama  "     meşem sreden  sredrjiprst 

bunsur  qmitsa  "     unazes  bezimene  sredrjakdomali 

khunsur    zéret  "     vogel  kutre  pestenjak mali prst 
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“KAYGUSUZ ABDÂL ŞİİR DAİRESİ” ÇERÇEVESİNDE 
DÖRT ŞİİR ÜZERİNE 

 
ON FOUR POEMS WITHIN FRAMEWORK OF KAYGUSUZ 

ABDAL’S POEM CIRCLE 
 

ПО ПОВОДУ ЧЕТЫРЁХ СТИХОТВОРЕНИИ ИЗ СТОХОВ 
”БЕЗЗАБОТНОГО АБДАЛА” 

 
Nail TAN* 

 
 
Özet 
Türk Âşık ve Tekke Edebiyatlarında, adları etrafında şiir dairesi/halkası oluştu-

rulmuş ünlü şairler vardır. Bu şairlerden biri de Kaygusuz Abdâl (14.-15. yüzyıl 
)’dır. O; Dinî ve Tasavvufî Türk Edebiyatının zirve şairlerinden biridir. 

Kaygusuz Abdal’ın olduğu muhtemel dört şiir, bu yazı ile irdelenmektedir. Ya-
zı ile, ünlü âşık ve mutasavvuf şairlerin etrafında oluşturulan şiir dairelerinin 
/halkalarının halk bilimindeki önemi vurgulanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kaygusuz Abdal, şiir dairesi/halkası, âşık şiiri, tasavvuf 
şiiri 

Abstract 
In Turkish Minstrel and Dervish Literature, there are famous poets around 

whose names a poetry circle/ring has been formed. One of the poet is Kaygusuz 
Abdal (14th‐15th century). He is one of the peaks of Religious and Mystical Poet of 
Turkish Literature 

Probably, four poems of Kaygusuz Abdal are discussed in this article. With 
writing, the  famous Ashiq and the Poet Sufi Poetry created around the circle/ring 
emphasized the importance of folklore. 

Key Words: Kaygusuz Abdal, poetry circle/ring, the poetry of ashiq, Sufi 
poetry 

                                                 
* Kültür ve Türizm Bakanlığı  Em. Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme  Genel 

Müdürü, Halk Bilimci. Ankara/TÜRKİYE 
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Giriş  
Türk Âşık ve Tekke Edebiyatlarında adları etrafında şiir dairesi/halkası oluştu-

rulmuş ünlü şairler vardır. Hangi cöngü, şiir mecmuasını karıştırırsanız karıştırınız 
mutlaka onların mahlasını taşıyan birkaç şiirle karşılaşırsınız. Dili, üslubu yönün-
den asıl şairle bağdaştıramadığınız şiirlerdir çoğu zaman. Yunus Emre, Aziz 
Mahmud Hüdâyî, Niyazi-i Mısrî, Kaygusuz Abdâl, Hatâyî, Pîr Sultan Abdâl, Kara-
ca Oğlan, Âşık Kerem, Âşık Emrah (Erzurumlu, Ercişli ayrımı yapılmadan), Âşık 
Ömer, Köroğlu, Ruhsatî, Dadaloğlu, Seyrânî ve Sûmmânî adı etrafında şiir daire-
si/halkası/geleneği oluşmuş şairlerimizden ilk aklımıza geliverenler. Aynı teşhis, 
Nasreddin Hoca başta olmak üzere mizah tiplerimiz için de geçerlidir. Sözlü edebi-
yatın, sözlü kültürün en temel özelliğidir bu olay. Kültürel ürünler, sözlü gelenek 
içinde nesilden nesile aktarılırken şairlerin adı, mısralar, dörtlükler kimi zaman 
unutulur. Bu gibi durumlarda şairi unutulan şiirler için; “Olsa olsa bunundur, şu 
şaire daha yakışır.” düşüncesiyle şair değiştirilir. Şeyhe, ustaya saygı duygusuyla 
kendi mahlaslarını gizleyen müritler de az değildir. Unutulan mısrayı tamamlamak 
daha kolaydır. Unutulan dörtlüğün yerine bazen aynı redifli başka bir şiirden, bir 
dörtlüğün nakli sağlanıverir. Ayrıca, bilerek veya bilmeyerek aynı mahlası kullanan 
halk şairlerinin yarattığı sorunları da göz ardı etmemek gerekir. Nazire/benzek ile 
asıl şiiri karıştırma ise olayın bir başka boyutudur. 

Sözlü gelenekten kaynaklanan âşık ve tekke edebiyatı/dinî tasavvufi edebiyat 
ürünlerine, edebiyat tarihçileri ile halk bilimcilerin bakış açıları farklıdır. Edebiyat 
tarihçileri; her şairin hayatını ayrıntılı bir şekilde araştırıp gerçek şiirlerinin peşin-
dedirler. Halk bilimciler ise sözlü kaynak veya yazılı kaynaklardan (cönk, şiir 
mecmuası, defter vb.) elde ettikleri her şiire, her rivayete değer verirler. “Bu şiir, 
falan şairin adına yazıya geçmiş, artık işe yaramaz.” demezler. Sözlü ve yazılı kay-
naklarda bir şiirin birden fazla şairin adına yer alması, o şiiri daha değerli kılar. 
Şiirleri; birden çok şaire mal etme, asıl şairin yerine yöre şairini yerleştirme yani 
mahallîleştirme, dilini sadeleştirme, unutulan mısraların yerine yenisini koyma, 
dörtlükler ekleme veya çıkarma normal bir halk bilimi olayıdır. Birçok türkü, bu 
değişim sonucu, nesilden nesile aktarılırken söz ve ezgi mükemmelliğine kavuş-
muştur. Türkülerin de çatallarının/çeşitlemelerinin fazla olması, değerinin yüksek-
liğini gösterir. 

Kaygusuz Abdâl’a (14-15. yüzyıl), halk bilimci gözüyle baktığımızda; onun 
Dinî Tasavvufi Türk Edebiyatının zirve şairlerinden biri olduğunu görmekteyiz. 
Kanaatimizce sanat yönü, bu alandaki şairlerin hepsinden üstündür. Şöhreti dolayı-
sıyla adı etrafında, yazma eserlerdeki gerçek şiirlerinin dışındaki şiirlerle birlikte 
“Kaygusuz Abdâl Şiir Dairesi/Halkası” oluşmuştur. Prof. Dr. Abdurrahman Güzel, 
yıllar boyu yaptığı araştırmalarla bu büyük, güçlü şairi Türk Edebiyatına, Türk 
Halk Edebiyatına, kazandırmayı başarmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığında Millî 
Folklor Araştırma Dairesi Başkanıyken başlattığımız Halk Şairleri Bibliyografya-
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ları yayın dizisinden Kaygusuz Abdâl’ı ona sipariş etmiştik. Söz konusu bibliyog-
rafya 1986’da yayımlandı1. 

Prof. Dr. Abdurrahman Güzel Armağanı dolayısıyla onun Kaygusuz Abdâl 
araştırmalarına katkısı olması dileğiyle biri dışında kitaplarında2 yer almayan, ayrı-
ca Gölpınarlı3 ve Sever’in4 de yayınlarında yeterince değerlendirilmeyen, 
Kaygusuz Abdâl Şiir Dairesi/Halkası’na ait dört şiir üzerinde kısaca durmak istiyo-
ruz. 

1. Şiir 
Alevi-Bektaşi halk şairleriyle ilgili şiirleri cönklerden okuyup yeni alfabemizle 

bilim dünyasıyla buluşturan araştırmacılardan rahmetli ilköğretim müfettişi (bugün 
maarif müfettişi) Ziya Gürel, bu şiiri Çorum köylerinde incelediği bir cönkten kay-
detmiştir. Şiirin başlığında “Kaygususz Baba” yazmaktaymış5. Dil yenilenmiş ve 
üslup biraz değiştirilmiş olmakla birlikte Kaygusuz Abdâl’ın hece vezniyle yazdığı 
bu tür şathiye benzeri şiirlerinin bulunduğunu biliyoruz. Esnaf Destanı diye nitele-
yebileceğiniz bir şiirdir6. 

Prof. Dr. Abdurrahman Güzel’in tespit ettiği, şiirimiz gibi esnaf dallarından 
bahseden bir şathiyenin bulunması, görüşümüzü güçlendirmektedir. Prof. Güzel’in 
yayımladığı şiir şu dörtlükle başlamaktadır7: 

 Dinle imdi şu ben beni ögeyin 
 Usta kerem elüm vardur her işde 
 Şöyle kesâd düşmüş iken… 
 Ya alkışda bulınasız ya kargışda. 
On yıla yakın bir süredir esnaf destanları üzerinde çalışıyoruz. Ali Esat 

Bozyiğit’in makalesinde8 bir araya getirilen 17 esnaf destanını, yaptığımız yayın 

                                                 
1 Güzel, Abdurrahman (1986), Kaygusuz Abdâl/Alâaddin Gaybî, Hayatı ve Eserlerin-

den Örnekler, Ankara, V+32 s., KTB  MİFAD Yayınları: 71 
2 Güzel, Abdurrahman (2004), Kaygusuz Abdâl/Alâaddin Gaybî, Gen. 2. bl., Ankara, 

496 s., Akçağ Yayınları:562. 
  Güzel, Abdurrahman (2010), Kaygusuz Abdâl Divânı, Ankara, 461 s., MEB Yayınla-

rı: 4710. 
3 Gölpınarlı, Abdülbâki (1932), Kaygusuz/Vizeli Alâaddin, İstanbul, 201 s. 
4 Sever, Mustafa (2013), Kaygusuz Abdâl/Seçmeler, Ankara, 283 s., Diyanet İşleri 

Başkanlığı Yayınları: 950. 
5 Gürel, Ziya (1980), Hak Âşıklarından Deyişler, Ankara, s. 126-127. 
6 Tan, Nail (2011), “Gözden Kaçmış İki Esnaf Destanı Daha”, Türk Dili, S. 720, 

12/2011, s. 488-489. 
7 Güzel (2004), age., s. 221-222. 
  Güzel (2010), age., ss. 375. 
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taramaları sonucunda otuza çıkarmayı başardık. Eklediğimiz iki esnaf destanı 
Kaygusuz Abdâl Şiir Dairesi/Halkası’na dâhildir. Bu iki şiir, klasik esnaf destanla-
rının özelliklerini bire bir taşımaz. Çünkü, halk şiirinde âşık tarzı destan geleneği-
nin olgunlaşması, şekillenmesi 16-17. yüzyıllardadır. 

Giriş bölümünde belirttiğimiz gibi,  Kaygusuz Abdâl adına cönklere geçmiş, 
dil ve üslubu yönünden yüzyılların süzgecinden geçmiş şiirleri, Kaygusuz Abdâl 
Şiir Dairesi/Halkası içinde değerlendirip kitaplarda Kaygusuz Abdâl’a Mal Edilmiş 
Şiirler veya Kaygusuz Abdâl’a Ait Olduğu Şüpheli Şiirler başlığı altında toplamak 
gerekir 

Kaygusuz’un şathiyelerinde gördüğümüz eleştirici, kara mizah üslubunu Ziya 
Gürel derlemsi bu şiirde açık seçik görmekteyiz: 

 Ben de şu dünyaya geldim geleli 
 Gönül konduracak bir dal bulamam 
 Öküz alam dedim, bir çift süreyim 
 Ben bu kârın bir kolayın bulamam. 
    
 Çiftçi olsam ufak ufak sür derler 
 Biter ise gel git bunu der derler 
 Şahna gelür gel hesabın gör derler 
 Bir kalbur samanı iki bölemem. 
 
 Çoban olsam dağ başında gez derler 
 Köşger olsam hâcetlerin düz derler 
 Sarraf olsam altun eksik boz derler 
 İki akçe hesabını veremem. 
 
 Serçe olsam gel havadan uç derler 
 Kayıkç(ı) olsam ur küreği geç derler 
 Terzi olsam al sındıyı biç derler 
 Parmağım makas önünden alamam. 
 
 Ağa olsam men gezerem havayî 
 Leblebici olsam delerim tavayı 
 Saka olsam koyuveririm kovayı 
 Men kovamı su elinden alamam. 

                                                                                                                            
8 Bozyiğit, Ali Esat (1989), “Esnaf Destanları”, Türk Folkloru Araştırmaları 1988/2, 

Ankara, s. 27-42, KTB MİFAD Yayınları: 96. 
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 Mezin olsam minareye çık derler 
 Hoca olsam sağa sola bak derler 
 Âşık olsam üç dört türkü yak derler 
 İki çift cevabı birden veremem. 
 
 Nalband olsam nalla derler katırı 
 Kasap olsam salla derler satırı 
 Hamamcı olsam yudururlar natırı 
 Ben bu kârın hiçbirini bilemem. 
 
 Yeniçeri olsam top’u sokulur 
 Güzel olsam gelen giden takılır 
 Afyonc(u) olsam yağ sandıktan dökülür 
 Men kutumu el elinden alamam. 
 
 Efendi olsam sardırırlar sarığı  
 Şahna olsam kullanamam çarığı 
 Şakird olsam çektirirler küreği 
 Üstad olup kaynağını veremem. 
 
 Berber olsam gel baş tıraş et derler 
 Sail olsam İstanbul’a git derler 
 Dellal olsam gel şu malı sat derler 
 Ben çarşıda müşterisin bulamam. 
 
 Kaygusuz’am, dağ başında oturur 
 Çeker kısmetin ayağa getirür 
 Şah’a söylen kalpte bir yer götürür 
 Yimeden gayrı hiçbir şey bilemem. 

2. Şiir 
Bu şiire de, klasik esnaf destanı özelliklerini tam taşımasa bile bir esnaf desta-

nıdır denebilir. Kaygusuz Abdâl’ın yaşadığı dönemde (14-15. yüzyıl) henüz âşık 
tarzı destan türü olgunlaşmadığından bu durumu normal karşılamak gerekir. Şiir, 
birinci şiire göre Kaygusuz Abdâl’ın dil ve üslubuna daha yakındır. Alevi-Bektaşi 
şairleriyle ilgili araştırmalarıyla tanınan İsmail Özmen’in antolojisinde yer almış-
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tır9. Osmanlı döneminin toplumsal, siyasal düzenini dikkate almadan, şiiri bugünkü 
şartlar içinde yanlış değerlendirebilecek bazı art niyetli kişiler bulunduğu göz 
önünde tutularak Özmen’in yayınındaki altıncı dörtlük (Türk-Kürt ilişkileriyle ilgi-
li), Barış Süreci çalışmaları kapsamında atlanmıştır. Söz konusu şiir şöyledir: 

 Dünya geçimçün gam mı çekerim 
 Vâfir bostan eker, kabak satarım 
 ……………………………. 
 ……………………………(eksik) 
 
 Gider Yapraklı’ya alırım tosun 
 Öğrenmiş olmazsa acemi olsun 
 Müşteri gelince semizce bulsun 
 Bazı bilmezlere torlak satarım. 
 
 Atmaca beslerim şahine nispet 
 Alır mâhir beyler, ona ne minnet 
 Birini bir ata veririm elbet 
 Bazı ahmaklara çaylak satarım. 
  
 Baktım ki kesede kalmadı para 
 Tellaklık ederim, durmam avara 
 Pazarbaşı koymaz ise pazara 
 Çıkar kenarlarda maşlak satarım. 
 
 Çıkarım çarşıya bir at alırım 
 Beslemesin pek kolayın bilirim 
 Parası çok şaşkın adam bulurum 
 Eyerini soyar da çıplak satarım. 
 
 Attariye layık mutaf düzerim 
 Bir kutunun derûnuna bezerim 
 Şehirlerde durmam, köyde gezerim 
 Abanoz ağacından tarak satarım. 
 

                                                 
9 Özmen, İsmail (1998), Alevi Bektaşi Şiirleri Antolojisi, Ankara, C 1, s. 232, KTB Ya-

yınları: 2062. 
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 Sen kusura bakma hoca fakı 
 Söylersin yalanı, unuttun Hakk’ı 
 Gider Rum düğüne, alırım çakı 
 Gezerim köylerde bıçak satarım. 
 
 Bir çift öküz alırım hâsılı kelam 
 İrençbere de lazımdır vesselam 
 Bir kanlısı on parayadır tamam 
 Günde beş on kanlı çorak satarım. 
 
 Kaygusuz’um harc eyledim varımı 
 Bugünü koyup kayırma yarını 
 Çok söylüyon, sen kesmezsen dilini 
 Kalkar da ağzına şaplak satarım. 

3. Şiir 
Memleketim Kastamonu’da bir antikacıdan satın aldığım, içindeki şiirlerin sa-

hibi şairlerin yaşadığı yıllar dikkate alındığında 20. yüzyılın başlarında (1900-
1915) tamamlandığı anlaşılan 309 varaktan oluşan ve 30 ayrı mahlaslı 210 şiirin 
yer aldığı cönkteki 125 numaralı şiir Kaygusuz Abdâl adına kayıtlıdır. Şiir dışı, 
doldurma kelimelere bakarak tekkelerde, dergâhlarda ilahi olarak söylendiği anla-
şılmaktadır. Zaten başına da ilahi/zikir yazılmıştır. Söz konusu şiirin çok benzeyen 
bir çeşitlemesi Genel Ağ’da Şems-i Tebrizî mahlaslı biçimde karşımıza çıkmakta-
dır10. Birçok cönkte Mevlânâ’nın mürşidi Şems’le ilgili ilahi varsa da bunların 
Şems’e ait olduğu şüphelidir. Bu yüzden, Şems mahlaslı ilahileri bir araya getiren 
bir kitaba, henüz ulaşamadığımızı söyleyebiliyoruz. Şems-i Tebrizî mahlaslı şiirle-
rin de bir daire meydana getirdiği açıktır. Biz burada, ilahinin cönkteki Kaygusuz 
Abdâl tapşırmalı metnini, Kaygusuz Abdâl Şiir Dairesi/Halkası içinde değerlen-
dirmeyi doğru bulduk. DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu TDK Uzma-
nı Yaşar Yılmaz’ın bugünkü alfabemize aktardığı şiir şöyledir: 

İLAHİ-ZİKİR 
Ezelden aşkınla ben yâne geldim hay meded 
Cemâlin şem’ine pervâne geldim dost meded 
Meded meded-Allah hû 
Mevlâ’m hû 
Koy beni olayım şeyh eşiğinden hay meded 
Şu tatlı canımı kurbâne geldim dost meded. 

                                                 
10 Genel Ağ/İnternet: www.abdulkadirgeylanidernegi.net.erisim:24.4.2014. 
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Meded meded-Allah hû 
Mevlâ’m hû 
Tenezzül eyleyüb vahdet elinden hay meded 
Şu kesret âlemi seyrâne geldim dost meded. 
Meded meded-Allah hû 
Mevlâ’m hû 
Âciz ü fakîrim hor u hakîrim hay meded 
Senin dergâhına ihsâne geldim dost meded. 
Meded meded-Allah hû 
Mevlâ’m hû 
Bu dünya fânidir Kaygısız Abdâl hay meded 
Heman bir, beş, on gün mihmâne geldim hay meded. 
Meded meded-Allah hû 
Mevlâ’m hû 
 
4. Şiir 
Dinî Tasavvufi Türk Edebiyatında insan sevgisini, hoşgörüyü işleyen şaheser 

niteliğinde öyle bir şiir vardır ki, en eski şekilleri Yunus Emre ve Âşık Paşa adına 
yazıya geçirilmiştir. 

Yunus Emre adına kayıtlı şiirin ilk beyiti11: 
 Her kim bana agyârısa, Hak Tanrı yâr olsun ana 
 Her kancaru varurısa bâg u bahâr olsun ana 
Âşık Paşa adına kayıtlı şiirin ilk beyiti ise şöyledir12: 
 Her kim bana agyâr ise, Hak Tanrı yâr olsun ana 
 Her kancaru döner ise, bâg u bahâr olsun ana 
Bu şiirin, dili biraz sadeleşmiş, mısraları kısaltılmış ancak duygu ve düşüncele-

ri aynı bir çeşitlemesi Kaygusuz Abdâl adına da yayımlanmıştır. Bu çerçevede şiir, 
biraz farklılıklarla Prof. Dr. Abdurrahman Güzel13 ve Doç. Dr. (2014’te profesör) 
Mustafa Sever’in14 Kaygusuz Abdâl kitaplarında yer almıştır. Biz bir makalemizde 

                                                 
11 Tatcı, Mustafa (1990), Yunus Emre Dîvânı, Ankara, C II, s. 30, KB Yayınları: 1280. 
12 Gölpınarlı, Abdulbâki (1936), “Âşık Paşa’nın Şiirleri”, Türkiyat Mecmuası, C V, 

1936, s. 89-90. 
13 Güzel (2004), age., s. 327-328. 
14 Sever (2013), age., s. 179-180. 
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bu şiirle ilgili görüşlerimizi ayrıntılı bir şekilde açıklamıştık15. Prof. Güzel’in ya-
yımladığı metin şöyledir: 

 Bize agyâr olana Hakk yâr olsun 
 Göreyim dünyâda berhüdâr olsun 
 
 Bizüm önümüzce kuyu kazana 
 Ana yardımcı Perverdigâr olsun 
 
 Bizüm ardumuzca taşlar atanın 
 Kollarına kuvvet, eli vâr olsun 
 
 Bizi dünyâda ölsün diyenler 
 Dünyâlar durdukça ömrü vâr olsun 
 
 Bizi Cehennem’e layık görenler 
 Yiri Cennet, makâmı gülzâr olsun 
 
 Bizi her kim ki bunda zemm iderse 
 Şefâatçi ana kim Muhtâr olsun 
 
 Kaygusuz Abdâl’a her kim sögerse 
 Anun Rabb’inden nasîb dîdâr olsun 
  [Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün] 
Dr. Mustafa Sever’in, İBB Atatürk Kitaplığı 606 numaralı yazmanın 52/b 

varakından alıp yayımladığı metinde söz konusu şiir beş beyittir ve bazı küçük 
farklılıklar vardır. 

Şiirin, biraz farklı bir şekli, Çorum cönkünden Ziya Gürel derlemesi olarak da 
karşımıza çıkmaktadır16: 

 Bize ağyâr olana Hakk yâr olsun 
 Gör kim bu dünyâda berhudâr olsun 
 

                                                 
15 Tan, Nail (2007), “Bu Şiir Âşık Paşa’nın mı, Yunus Emre’nin mi, Kaygusuz Ab-

dâl’ın mı?”, KİBATEK 13. Edebiyat Sempozyumu Bildirileri, Adana, s. 337-340. 
16 Gürel (1980), age., s. 128. 
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 Bizim ardımızca taşlar atanın 
 Kollarına kuvvet, eli var olsun 
 
 Bizim önümüzce kuyu kazanın 
 Ana yardımcı Perverdigâr olsun 
 
 Bizi dünyada olmasun diyenin 
 Dünyalar durdukça ömrü var olsun 
    
 Bizi cehenneme lâyık görenin 
 Cennet makamı gülizâr olsun 
 
 Her kim ki bizi bunda zemmederse 
 Şefâatçisi ana Muhtar olsun 
 
 Kaygusuz’u kim mezemmette söylerse  
 Anın hakkında nasip dîdâr olsun 
Sonuç 
Kaygusuz’un bilinen eserleri dışında kalan, cönk ve mecmualarda adına kayıtlı 

şiirleri; araştırmacıların, bilim adamlarının göz ardı etmeyip eserlerinde Kaygusuz 
Abdâl’a Mal Edilen Diğer Şiirler veya Kaygusuz Abdâl’a Ait Olduğu Şüpheli Şiir-
ler başlığı altında toplamalarında yarar vardır. Sözlü gelenekten gelen her şiir, çe-
şitli şairlere mal edilse bile çok değerlidir. Büyük, ünlü âşık ve mutasavvıf şairlerin 
adları etrafında oluşturulan şiir daireleri/halkaları halk biliminin önemli bir olayı-
dır, gerçeğidir. Dairelere dâhil şiirlerin, gerçek şairlerini araştırıp bulmak ancak bu 
aşamadan sonra mümkün olacak, edebiyat tarihçileri daha güvenli harekete geçe-
ceklerdir. 
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KAZAN VE ÇEVRESİ İZLERİ İLE TÜRK  
MİTOLOJİSİNDE UMAY 

 
“KAZAN” DISTRICT AND ITS SURROUNDING TRACES WITH 

UMAY IN  THETURKISH MYTHOLOGY 
 

“УМАЙ” В ТУРЕЦКОЙ МИТОЛОГИИ В КОНТЕКСТЕ С 
“КАЗАНЬЮ” И ОКРУЖАЮЩИМИ ЕГО СЛЕДОВ 

 
Dr. Yaşar KALAFAT* 

 
Özet 
Makalede mitolojik verilerden hareketle Umay iyesi tanıtılmaktadır. Bu vesile 

ile Umay konusundaki çalışmalardan söz edilmektedir. Ankara’ya bağlı Kazan 
ilçesi ve çevresi merkez alınarak Umay İyesi içerikli verilerin, Türk halk inançla-
rındaki tespiti yapılmıştır. Bu izlerden hareketle bu inancın devamlılığı konusundan 
söz edilmektedir. 
  Anahtar Kelimeler: Ankara-Kazan, Türk mitolojisi, Umay İyesi, halk inançları 

 
Abstract 
In this paper, with moving frommythologicaldata, the proprietor of Umay 

(Umayiyesi) is introduced. Thisisreferred tothework ontheoccasion of Umay. 
Mainlydue to the Kazan districtof Ankaraand its surroundings were and where the 
proprietor of Umay (Umayİyesi) the content data, it was ascertainedaccording to 
Turkish folk beliefs. In the paperis mentionedin the light ofthese findings 
continuity of this belief. 

Key Words: Ankara-Kazan, Turkish mythology, the proprietor of Umay 
(Umayiyesi)  

  
 
 

                                                 
* Halk Bilim Araştırmalar Merkezi Başkanı. Ankara/TÜRKİYE 
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GİRİŞ 
 Makalede; mitolojik verilerden hareketle Umay İyesi tanıtılmakta bu vesile ile 

Umay konusundaki çalışmalardan kesitler verilmektedir. Ayrıca, Kazan ve çevresi 
merkeze alınarak Umay İyesi içerikli verilerin Türk halk inançlarındaki tespiti ya-
pılabilmiş izlerden hareketle bu inanç kotundaki devamlılık üzerinde durulmakta-
dır. 

Türk kültürlü halkların halk inançlarında Umay kadar olmasa da isim olarak 
kazan’ın da yeri vardır. Hayatın muhtelif safhalarında farklı olaylar karşısında ka-
zan da bazı inanç içerikli fonksiyonlar yüklenmiştir. Bu konuya da Umay-Fatma 
Ana bağlantısından hareketle Fatma Ana’nın Kazanı kapsamında kısaca değinmeye 
çalışacağız. 

Biz Umay bahsini bildirimize konu olarak alırken bu bilgi şöleni vesilesiyle, 
Türk kültür coğrafyasında yapmaya çalıştığımız derlemelerde satır arasında da olsa 
bir şekilde geçen Umay ile ilgili bilgileri bir araya toplayı da amaçlamıştık. Bu 
amacımıza tamamen ulaşabildiğimizi söylememiz mümkün değil. Bu arayışımıza 
ancak % 60–70 ulaşabildik. Diğer hedeflerimiz arasında ise son yıllarda Türk kül-
tür dünyasında neşri yapılan mitoloji çalışmalardan Lin Gan1, L.P. Potapov2, G.V. 
Dlujnevskaya3,S.Malov4, C. Beydili,5 F. Bayat6, M.Hoppal7, A.V. Anohin8, J-
Paul Roux9, P.N.Boratav10gibi otoritelerden de ilmek alarak Umay içerikli çalış-
maları kısa da olsa tanıtmaktı. Böylece bu konuda yapılacak daha muhtevalı çalış-
maların önünü açabilmiş olacaktık. Bu amacımıza da % 100 de ulaşabilmiş değiliz. 

                                                 
1 Lin Gan,  “Göktürklerde Gelenekler ve Dini”, Çev. EyupSarıtaş,Türk Dünyası İnce-

lemeleri Dergisi, S. II, İzmir, 2000 s. 361-374 
2 L. P. Potapov, “Etnografik Verilerin Işığında Eski Türklerin Tanrısı Umay”, Çev. 

Muvaffak Duranlı, Dünyası İncelemeleri Dergisi S. I, İzmir, 1990 s. 213–233 
3 G. V. Dlujnevskaya, Çev. Muvaffak Duranlı, “Kudırge Kayası, Eski Türklerdeki 

Umay Tasvirleri Sorununa Bir Bakış”, Dünyası İncelemeleri Dergisi S. I, İzmir, 1990 s. 
253–241 

4 S.Malov, “Sarı Uygurlarda Şamanlığın Kalıntıları”, Türk Dünyası İncelemeleri 
Dergisi, V/2 Kış, 2005 Bornova-İzmir, s. 391–401 

5 Celal Beydili , Çev Eren Ercan, Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük Yurt Kitap 
yayınları, Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük, Ankara, 2005 s.579-588 

6 F.Bayat, Türk Kültüründe Kadın Şamanlar, Ötüken, İstanbul, 2010 
7 M.Hoppal, Avrasya’da Şamanlar, Çevirenler, B.Bayram-H.Ş.Ç.Çapraz, yapı Kredi 

yayınları, İstanbul, 2012 
8 A.V.Anohin, Altay Şamanlığına Ait Materyaller,,  çevirenler Z.Karabulut-

J.Mayermanova, Konya 2006 
9 J-P Roux, Eski Türk Mitolojisi, Bilge-Su, Ankara 2011 
10 P.N. Boratav, Türk Mitolojisi, Oğuzların-Anadolu, Azerbaycan ve Türkmenistan 

Türklerinin Mitolojisi, Bilge Su, Ankara, 2012 
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Ülkemizde de mitoloji çalışmaları yoğunlaştı ve farklı disiplinlerden araştırmacılar 
incelemelerine mitolojik boyut da eklemektedirler. Bu husus, ayrıca, alanla ilgili 
çalışmalar adına sevindirici bir husustur. Umay konusunu bildirimiz için seçmiş 
olmamızın üçüncü sebebi ise, halk inanmaları-mitoloji çalışmalarında disiplinler 
arası ilişkilendirme yeterince yapılamazken, gerek halk inanmaları ve gerekse mito-
loji konusunda yapılan çalışmalarda ilgili objeler arasında ilişkilendirme bize göre 
de pek yapılamamaktadır. Böylece günümüz halk inançlarından mitolojik döneme 
ulaşmanın yolu tıkanırken; temalar, kültler, kodlar arasında gereken bağlantı kuru-
lamamakta, giderek inanç sisteminin anlaşılması zorlanmakta, sisteme katkısı olan 
farklı inançların oluşturdukları inanç tabakaları çözümlenemiyorlar, aşılamıyorlar. 
Neticede yapılan çalışmalarla elde edilen hâsıla, bağlantıları kurulamamış “bilgi 
yığını” olmaktan öteye gidememektedir. Arayışın en zor kısmı olan bu konuda ise 
biraz olsun kapıyı aralayabildiğimizi sanıyoruz. 

Kazan merkezli tespitlerimiz ise genel tespitleri destekler içeriklidirler. Bu ko-
nudaki orijinal olabilecek katkımız Umay ile Umay karşıtı denilebilecek olan do-
ğum yapan ve doğrulmuş olanın can düşmanı olarak bilinen Al Karısı karşılaştır-
mamız olacaktır. 

 
METİN 
Konuya ilkin Umay konusundaki mevcut bilgilerimizden hareketle gireceğiz. 

Ancak ilkin Kazan kelimesinin inanç etimolojisi yapılabilir mi konusuna değinmek 
istiyoruz. Bir dönem Kars’ta Kazgan, Kazbin, Kazcı aileleri vardı. Kaz’ın eski 
inanç sisteminde bir ongun, bir kesimin kutsal hayvanı olduğu biliniyordu. Şaman 
davullarında kaz teleği ve giysilerinde de kaz resimleri vardır. Şaman âlemler arası 
seyahat yaparken Kazın da ruhundan yararlanıyor ve kaz sesi de çıkarıyordu. Kaz 
geçmişten günümüze birçok Türk devletinin sözlü kültüründe geniş yer tutmuştur. 
Afrasiyap’ın kızının ismi Kaz’dır.11 Günümüzde Anadolu tahtacı Türkmenlerinin 
simgesi kazayağıdır. Bu bilgilerden hareketle kaz kelimesinin an çoğul eki alarak 
vatanla göçte yer adları taşınırken bize göre inançla da göç edildi kazan ismi Ana-
dolu’ya bu yolla girdi.  

 Gök Türk Çağı Bengü Taş yazıtlarında da adı geçen bu iye, çocukların koru-
yucusudur. Umay, bu koruyuculuk görevini, doğum sırasında, doğumdan sonra, 
çocuklar erginlik çağına ulaşıncaya, er adını kazanıncaya kadar sürdürür. Nitekim 
bu görevini er adının alınmasına kadar sürdürdüğüne dair kayıt, Bengü Taş yazıtla-
rıyla açıkça anlaşılmaktadır.12 Umay iyesinin bu özelliği ile varlığı. Avru-
pa sahasında yaşayan Türkler arasında da görülmektedir.13 Kırgızistan’da her yaşta 
                                                 

11 .N. Boratav, Türk Mitolojisi, Oğuzların-Anadolu, Azerbaycan ve Türkmenistan 
Türklerinin Mitolojisi, Bilge Su, Ankara, 2012, s. 84-85 

12  “... umaytegögümkatunkutmga inim kül Tigin er at buldı” (KT, D31). Alıntı M. Er-
gin'in adı geçen eserindendir. 

13  J. Harmatta, Ayarların Dili Sorununa Dair, Ankara, 1988, s. 27. 
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çocuk yola konulurken “Seni Umay Anaya tapşırdım” denir bununla Seni Umay 
Ana’nın korumasına emanet ettim demiş olur.14 Azerbaycan Türklerinde haksızlığa 
uğrayan kimse hakkını alamayacağını anlayınca “Seni Allah’a tapşırdım” der. Böy-
lece seni Allah’a havale ettim demiş olur. 

Günümüz Orta Asya ve Sibirya Türk kavimleri arasında çocukların ve loğusa 
kadınların koruyucu iyesi olarak fonksiyonunu sürdüren Umay, bu yörelerde de 
aynı adla anılmaktadır.15 Yakut Türkleri, onu, Ayısıt diye çağırmaktadır.16 Ayısıt 
kara iyesi ile Umay ak iyesi arasındaki ilişkilendirmeye de açıklık getirilmeye çalı-
şılacaktır. 

Umay iyesinin koruyuculuğu, sadece insan yavrusuna yönelik bir davranış de-
ğildir. O, aynı zamanda bütün canlıların yavrularını büyüyünceye kadar korumak 
ve kollamakla da yükümlüdür.17 

Umay İyesi hakkında MahmudKaşgarî şu malûmatı vermektedir. “Umay, ka-
dın doğurduktan sonra çıkan son'dur. Kadınlar, Umay ile tefeül ederler, Umay'a 
taparlarsa oğul olur, derlermiş”18 Anadolu Türk kültür coğrafyasında “çocuğun 
eşi”, olarak bilinen Umay, Azerbaycan Türk kültür coğrafyasında, kadın doğu-
mundan sonra karından çıkan ikizin adıdır Buna çocuğun ana karnındaki ta-
yı “tayı” denir. Kadınlar ikizi hayra yorarlardı.19 Buradaki tapmayı biz mukaddes 
kabul edip saygı gösterme, kutsama anlamında düşünüyoruz. Yazıtların verdiği 
anlam da, onun bir koruyucu iye olduğunu ortaya koymaktadır. İncelememizde, 
konunun uzmanlarının bu konudaki farklı görüşlerine ve görüşlerine esas olan tes-
pitlere de yer vereceğiz. 

Bazı  araştırmacılara göre umay artım kavramı ile ilgili bir ruh daha doğrusu 
bir evliya adıdır. Bu bilgiye göre o çoğalmanın iyesidir. Umay’a Humay denildiği-
ne de işaret eden eser ona genellikle ilahe olarak bakıldığına da işaret etmektedir. 
Bu noktada kutsal ruh-evliya aynılığı gündeme gelmektedir. “Onun Tanrıca sayıl-
ması ise etnik kültürel sistemin ölçüleri bakımından sadece belirli koşullarda kabul 
edilebilir” demektedir. Ayrıca “Etnik kültürün kendi içinde iye olarak görünen bu 
varlık, mitolojik sembolizm ve taşıdığı işlevlere uygun olan “Ana-ene” “evliya” ve 
“ melek” gibi de adlandırır. Manas Destanı’nda  “Umay ene perişte” ifadesi vardır. 
Buradaki “perişte” ve “melek” sözcüğü Umay’ın Türk etnik kültürel sistemindeki 

                                                 
14 Hüsamettin Yıldırım, “Kırgız Türklerinde Umay Ana İnanışı”, Türk Kültürü, Ara-

lık 1992, s. 758–763 
15  A. İnan, a.g.e., s. 166-175. 
16 A. İnan, a.g.e., s. 37. 
17 A. İnan, Eski Türk Dini Tarihi, İstanbul, 1976, s. 26. 
18 B. Atalay, a.g.e.,Cilt I, s. 123. 
19 Celal Beydili, a.g.k 



KÜLTÜR EVRENİ - UNIVERSE OF CULTURE - ВСЕЛЕННАЯ КУЛЬТУРЫ 
 

 
 

33

yerini bir koruyucu ruh, evliya veya melek olarak daha düzgün bir şekilde belirti-
yor,20  demektedirler. 

Biz “Türk etnik kültürel sistem” tanımlamasının üzerinde durulmasından yana-
yız. Bize göre bir kültür sistem olmuş, oluşturulmuştur. Anlayışımıza göre bu olu-
şumun mimarı ve sahibi Türk kültürlü halklardı. Bu noktada “Türk etnik” tanımı-
nın açıklığa kavuşturulması gerekir. Bu sistem Slavlara ve ya Araplara ait değildi. 
Döneminde bölgede yaşayan halklara aitti. “Türk” bu halkların ortak adı olmalıydı. 
Bu konuda Umay’ın mitolojik kimliği veya inanç sistemindeki konumu hususunda 
yazar Radloff’tan hareketle “Biz başlangıçta atamız Ülgen’den türediğimiz vakit bu 
iki kayın ağacı Umay ile birlikte gökten inmiştir” demektedir. Buna göre o 
bir ilahedir. Onun çocuğun başı üzerinde okuyan bir kuş olduğu görüşü de vardır 
demektedir21. 

Beydili, Umay’ın etnik kimliği konusunda B.Ögel’in de fikrini eserine taşı-
maktadır. O, bu konuda; Umay’ın Moğol kökenli bir ruh olduğu inancına karşılık 
B.Ögel Umay Ana kültü sadece Türklere ait bir inançtır. “Sibirya ve Orta Asya 
Türklerinin bazı arkeolojik ve etnografik materyallerinden de anlaşıldığına üzere 
Umay Ana Motifi hem beyaz saçlı, beyaz giyimli olarak insan biçimi görünümü 
sergilemektedir, hem kuş kılığında, hem de bu iki varlığın birleşmesinden oluşan 
kanatlı kadın melek görüntüsü vermektedir.”22 Açıklamasını yapmaktadır. 

Umay’ın ileride değişik örneklerde de görüleceği gibi farklı donlarda görünme-
si, onun kara ve ak iyelerde görülebilen “don değişebilme” özelliyi ile de açıkla-
nabilir. 

Bize göre mitolojik verilerde etnik kimlik aramak bir noktadan sonra arayışı  
çıkmaza sokar. Kimliğin mitolojik derinliklerine inerken kültürel genlere bakılabi-
lir, ancak bu dar manada etnik arayış anlamına mı gelmeli? Şamanizm’i günümüz-
de inanç biçimi olarak sürdüren Türk dilli halkların farklı Şamanizmlerinin olduğu 
bilinirken, Moğol ve Türk Şamanizmlerinin de farklılıkları olabilecektir. Buradan 
hareketle Umay’ın sistemdeki yerini etnisite ile belirlemek pek kolay değildir. Zira 
Umay’a, Altay Türk dilli halklarının getirdikleri tanımlar arasında da farklılıklar 
görülebilmektedir. Bunun örneklerini vereceğiz. Esasen bizin üzerinde durduğu-
muz husus, Eski Türk İnanç Sistemi’ndeki Umay’ın batı Türklüğü halk inanmala-
rında bu arada Kazan’daki izlerinin tespitidir. 

J-P Roux, Umay’ın Tonyukuk hem Gök Tanrı ve hem de kutsanmış Yer-Su ile 
birlikte anıldığına deyinir23. 

                                                 
20 Celal Beydili, a.g.k. 
21 Celal Beydili, a.g.k. 
22 Celal Beydili, a.g.k 
23 N. Boratav, Türk Mitolojisi, Oğuzların-Anadolu, Azerbaycan ve Türkmenistan Türk-

lerinin Mitolojisi, Bilge Su, Ankara, 2012, s. 134 
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Muhakkak olan hususun; İnanç’ın Hamay-Haması, Hint’in Uma’sı ile 
Türk’ün Umay’ı çocuklar ve kadınların koruyucu fonksiyonu ile anlamdaştır.24 

Tibetliler arasında kullanılan Uma kelimesi anne, Volga Türkleri arasında kul-
lanılan Umay kelimesi karın, Moğollar arasında kullanılan Umay kelimesi karın, 
rahim anlamında kullanılırken, Şor Türklerinde, bu kelime İmay, Teleut Türklerin-
de May Anazı, Tuva Türklerinde Pay Ana, Özbek Türklerinde Kanbar 
Ana, Kırgız Türklerinde Umay Ene olarak bilinen, Umay’ın fonksiyonu aynıdır. 
Şor Türkleri, Altay Türkleri ve Hakas Türklerinin İnançlarına göre; Umay Ana sarı 
saçlı, beyaz elbiseli, kırk kızın en güzeli, altın saçlısı, en tazesi, sacı yüzüne dökük, 
yetmiş beşiğin annesi, ipek giyen güzel bir kız olarak tasavvur edilir.25 

Umay Ana-Kadın şamanlar ve Anadolu kadın erenleri arasında ilişki arayan 
bağımsız çalışmalar da yapılmıştır26. 

Umay’ın kırk kızın en güzeli olarak tasavvur edilmiş oluşu, bize Karakalpak 
Türklerinin ünlü destanı “Kırk Kız Destanı”nı ve onun çok güzel ülkesini düşman 
ve kötülüklerden koruyan kahramanı Gülayım’ı hatırlattı. Bu destanın dönemi için 
farklı tarihler üzerinde durulurken, yakın dönemlere ait olsa da ismindeki Kırk 
motifi onun mitolojik derinliklerini, anlatmaya yetmektedir. Bize göre Kırk, ceni-
nin ana rahminde ruh ile tanışması ve ölüm halinde ruhun cismi terk edişi dönemi 
ile izah edebilecek bir sayıdır.27 

Hakaslar, Umay Ana’yı çocuğa kan ve et veren beyaz bir kuş olarak benimse-
mişlerdir Teleutler, Sayan ve Altaylara göre ise gümüş saçlı genç ve güzel bir kadın 
olan Umay Ana, Gökkuşağı boyunca yere iner ve elindeki yayla çocukları tehlike-
lere karşı korur.28 

Tyan-Şan Kırgızlarına göre O, göklerde yuva kuran bir kuş ve yeryüzü ile ye-
raltı dünyası arasında bağlantıyı sağlayan bir aracıydı29. 

 Batı  Trakya Türklerinin inanışlarında “son” kutsal bilindiğinden günaha gir-
memek için O, üç gün boyunca kana bulanmış giysilerin içinde tuttuktan sonra, 
yine çocuklarımız olsun diyerek ırmağa bırakırlardı. Genç kızlarda gülüp oynaya-
rak bu kanlı giysileri götürüp çocukları olsun diye yastıklarının altına koyarak ya-

                                                 
24 Yaşar Kalafat, “Ahmet Yesevi’den Hacı Bektaş Veli’ye Günümüzün Temel Mesele-

leri ve Horasan Erleri II”, Yaşar Kalafat, Pir-i Türkistan Ahmet Yesevî Sultan, Berikan, 
Ankara, 2008, s. 285–295 

25 Mehmet Yılmaz, a.g.e. 
26 F.Bayat, Türk Kültüründe Kadın Şamanlar, Ötüken, İstanbul, 2010 
27  Yaşar Kalafat, “Türk Halk İnancı Çalışmalarında Metot-Teori Arayışları ve Kara-

kalpak Halk Ozanı Âşık Şenlik” Karakalpak Halk Destanı Kırk Kız ve Türk Dili Halk-
ların Folklorik Meseleleri, 10–12 Eylül 1997, Nokus Karakalpakistan. 

28 Celal Beydili, a.g.k 
29 Celal Beydili, a.g.k 
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tarlardı. Sütren kesilmiş bir anne için de May’dan yardım istenirdi Sıgaylar’da 
“İmay Toyu” bu türden bir toydu.   

Umay bağlantılı bir inanç da vücut benleri ile ilgilidir. Bu konuda Beydili; 
“Eski Türk düşüncesinde, bazı çocukların vücutlarında bulunan anadan doğma 
lekeler de uğurlu ve kutsal sayılıp Umay Ananın Eli’nin izi olarak bilinirler. Onun 
için benli doğan çocuklar mutlu sayılırlar” Tatar dilinde kadının cinsel organın 
isminin “Umay” olması Moğolcada mağara anlamına gelen “Ehin Umay” ifadesi 
mağara ve kayaların Yer Ana’nın rahmi olarak düşünülmesi ile ilişkilidir.” De-
mektedir. 

Anadolu Türk kültür coğrafyası halk inanmalarında da benli kimselerin şans-
lı olduğuna inanılır. Benli kız çocukları  sevilirken onlara kısmetlerinin açık olduğu 
söylenir. Ayrıca, “Yatır Beni” veya “Türbe Halı” diye bilinen bir ben türü var-
dır. İnanca göre hamile hanın türbeye gider ise ve orada vücudunun herhangi bir 
yerini kaşır ise bebek dünyaya gelince kaşınan yerde hal olur30. Yatırdan bir nişane 
taşımak adeta onun koruması altına girmek demektir. Dünyaya geç gelen veya ya-
şamayan erkek çocukları için Haydar/Aydar diye bilinen saç uzatılır bu 
saç yedi veya dokuz yıl kesilmez, yatırın kuvvet nişanesi olarak muhafaza edilir. 
Esasen kutsal bilinen mekânlardan toprak, su veya benzeri şeylerin hikmetlerine 
inanılarak alınmaları da aynı inancın tezahürüdür. Birçok yerde genç kızlar niyetle-
nerek türbelere özel eşyalarını koyar, sonra onları alıp çeyizlerinin arasına niyetle-
rinin olması için katarlar. Hakkâri yöresinde mahkeme gününden evvel yatır me-
zarlarına gömlek türü giysi bırakılıp duruşmaya o gömleği giyerek gitmek suretiyle 
yatırdan güç almak istemenin inanç içeriği de aynıdır. Bu tespitleri farklı boyutları 
ile kazan’dan yapmakta zor değildir. 

Umay Ana’ya çeşitli Türk boylarında saçılar yapılır ve O’nun bulunduğuna 
inanılan yerler vardır.31 Anadolu’da yukarıda da açıklandığı gibi, hamile haliyle 
yatır ziyaretine giden kadın vücudunun bir yerine yatırda iken dokunursa, doğacak 
bebeğinde aynı yerine kızarıklık ve lekenin olacağına inanılır ve buna “Yatırhalı” 
denilir.32 Bu inanma kazan çevresinde de yaşamaktadır. Kırgızlar’da çocuğun vü-
cudunda morluk ve kızarıklık olur ise; “umay Ana izi taşıyor şanslı olacak” deni-
lir.33 

Balkanlar ve Anadolu Türk kültür coğrafyasında, kutlu kulların vücutlarında 
bir nişan taşıdıkları inancı vardır. Bazen bu kutun aileye verildiğine, kuşaktan ku-
şağa vücudun belirli bir bölgesinde çok kere görünmeyen bir yerinde devam ettiği-
ne inanılır. Bu iz, açıklaması yapılan “Umay Ana İzi” olarak tanımlanabilir. 

                                                 
30 Yaşar Kalafat, Aşiretlerde Mitolojik Bulgular, Berikan Ankara, 2012, s. 143-158 
31 Yaşar Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri, Ankara, 1990. 
32 Yaşar Kalafat, a.g.e. 
33 Mehmet Yılmaz, a.g.e. 
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Ehin Umay tespiti bize sadece Ötügen’i hatırlatmakla kalmıyor, türeyiş des-
tanlarındaki, mağara veya ağaç kovuğundan çıkmış olmakla da ilişkilendirilebilir. 
Anadolu’da Delikli Taş’ın deliğinin bir tarafından öteki tarafına geçmek, bir an-
lamda kara iyelerin egemenlik alanından başka bir âleme geçmektir. Kara iyenin 
nazarında ölmek, öteki âlem de yeniden doğmaktır, denilebilir. 

  
Mağara teması Anadolu, Azerbaycan ve Türkmenistan mitolojisinde de önemli 

yer tutar.34 
Umay-mağara bağlıntılı açıklamalarında Beydili;  Humay’ın Mağarası Türk 

dünyasının muhtelif kesimleri için geçmişte ilgi toplamıştır. Yerli sakinler inanırdı-
lar ki, Narın şehri yakınlarında Çardağı’ndakı mağarada Humay tez-tez peydah 
olmaktadır. Burası herkesin çok rahat girebileceği türden bir yer değildir. Oş şehri-
ne 35 km mesafedeki Süleyman Dağı, asırlar boyu çocuğu olmayan kadınlarca 
ziyaret edilmiştir Mağaralara bu tür uygulamalar Hakaslar arasında da çok yaygın-
dır. 

Mağara Humay’ın bütün karakteristik özelliklerine malikdir. Lakin dağda 
meskun olma Humay’ın mistik içeriğinden olmayabilir. Çünkü dağ, bizzat kendisi 
de bir iyedir ve iyesi vardr. Burayı ziyaretle Semaya çatmak/varmak da istenilmek-
tedir. V. İ. VerbitskininlugatındaHumay iki kimlikle yer almıştır. Bunlardan birisi 
aynı zamanda heyirhah ruh oluşu, körpe çocukların korunması, diğeri ölüle-
rin ruhunu götüren melek kimliğidir., Her iki görev özelliyine, yeteneyine kadir 
olan Humay, hem doğuma, hem de ölüme sebebdir. Türkler bu obrazın belirtilen 
fonksiyonlarını bir-birinden ayırmışlar. Hakaslar Ağ Ana-Humay’ın aynı zamanda 
antipodunu Kara Ana – Humay’ı yaratmışlar. Kara Humay kendini gösterdiği 
zamanlar bebeklerin sık sık öldüğü dönemlerdir.. Böyle hesap olunurdu ki, Kara 
Humay ölen uşağın ruhunun Kara “hissesidir”. Humay ve diğer “sema” görevlileri 
arasında o kadar benzerlikler olsa da, fark yalnız ad ile kendini gösterir.35 Demek-
tedir. 

Bir iyede hem ak iye ve hem de kara iye özelliklerinin görülebileceği teşhisi 
bizim diğer iyeler itibariyle de üzerinde durmaya çalıştığımız husustur. Kişi oğlu 
tutumu ile iyelerdeki ak veya kara genini adeta dominant durumuna getirebiliyordu, 
denilebilir mi? 

Kuzey Hakasya’daki bazı metinlerdeki bilgiye göre insanlar Ülgen 
Ata ile Umay Ana’nın çocuklarıdırlar. Hakas Türkleri kısır kadının tedavisi için 
“Umay tartar” adı verilen ve sembollerle zenginleştirilen bir tören yaparlar. Umay 
Ana’nın olduğu yer “Sütlügöl” “Süt Ak Göl”, SumerDağı’dır. Ayısıt’ın anlamı 

                                                 
34 P.N. Boratav, Türk Mitolojisi, Oğuzların-Anadolu, Azerbaycan ve Türkmenistan 

Türklerinin Mitolojisi, Bilge Su, Ankara, 2012 
35 Celal Beydili, a.g.k 
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Umay da olduğu gibi yaratıcı, yaratan kadın demektir. Umay ile “Ölüm Meleği” 
ilişkilendirmesi de yapılmıştır.36 

Türk kültürlü halkların inanmalarında süt sadece sıradan bir besin veya şifa 
kaynağı değil, o inanç içerikli sırlar da saklamaktadır37. 

Kırgızistan Türk kültür bölgesinde bol mahsul alındığı yıllarda bereketi anlat-
mak için Umay Ana’nın emçeğinden süt ağar/Umay Ananın memesinden süt akar” 
denir38. Umay Ana bereketin doyuculuğun rızkın iyesi olarak algılanır. 

Antreyev, Umay ile bereket bağlantısını kurarken, “Umay Ana yani eski Türk 
Bereket Tanrıçası’nın adını vererek” AraşanKayalıkları’ndaki Buda Budha tasvirle-
rinin yanındaki mezara Kırgız kadın ve erkeklerinin tören için geldiklerini belirt-
mektedir.39 

Tespitlerdeki ortak taraf Umay’ın daha ziyade kuş olarak düşünüldüğü, dişi bir 
varlık olduğu, çocukları hayatlarının her döneminde ve her türlü tehdide karşı ko-
ruduğu şeklindedir. Ayrıca onun etkinlikleri arasında, şamanın özellikleri arasında 
da görülen yeraltı-yeryüzü ilişkisini kurmak olduğunu da görüyoruz. Yazarın bir 
kara iye olan Ölüm Meleği Ayısıt ile O’nu ilişkilendirmesi bizim sistemde Al Karı-
sı-Umay bağlantısını kurmamızı, Umay Gökkuşağı bağlantısına dair Kazan’ı da 
kapsamına alabilen tespitlerimizi yapmamızı kolaylaştıracaktır. Bu arada Al Karısı 
bazı hallerde ölüme yol açabiliyordu anlaşılabilen kadarı ile Ayısıt düzeyinde ölüm 
işlemi ile görevlendirilmemişti. 

Kazan’dan yapılmış bir kara iye tespiti Al Kızı ile ilgilidir. Al Kızı, Türk kül-
türlü halklarda Al Avradı, Al Karısı olarak da bilinir ve Şamanizm’deki Al Ru-
hu ile ilişkilendirilir40. Al ruhu ile ilgili inançlar anadili Kürtçe ve Zazaca olan 
Doğu ve Güneydoğu halkı arasında da aynı özellikleri ile bilinmektedir.41 Ka-
zan’dan yapılan tespitte, bir sonbaharda biçilmiş ot yığının içerisinde birkaç bebek 
görülür. Bunların insan evladı olmadığına hükmeden halk sahibini görebilmek için 
bebekleri eve getiriler. Çok geçmeden kırmızı vücutlu, göğüsleri göbeğine kadar 
inen, bir memesini kaşkol gibi sırtına atan sırtına atan, normal insanlardan biraz 
farklı bir kadın gelir ve o evden çocuklarını ister. Ev halkı onun Al Kızı olduğunu 
anlarlar ve ona yemin ettirerek ev sahibinin neslinden kimseye dokunmayacağına 
dair ondan söz alırlar. Söz alırken “çaputunun bulaştığı her yerin al kızından koru-

                                                 
36 Celal Beydili, a.g.k 
37 Yaşar Kalafat, “Türk Halk İnançlarında Yahyalı Örnekleri İle Süt”, I. Uluslar arası 

Yahyalı Sempozyumu (192-21 Eylül 2012) Yahyalı 
38 Hüsamettin Yıldırım, “Kırgız Türklerinde Umay Ana İnanışı”, Türk Kültürü, Ara-

lık 1992, s. 758–763 
39 A.S.Antreyev, zikreden, H.Yıldırım, a.g.e. 
40 P.N. Boratav, Türk Mitolojisi, Oğuzların-Anadolu, Azerbaycan ve Türkmenistan 

Türklerinin Mitolojisi, Bilge Su, Ankara, 2012, s. 32-33 
41 Celal Beydili, a.g.k 
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nacağını” belirtirler. Giysinsin eteğinden bir parça koparıp ev sahiplerine verir. Bu 
olaydan sonra Al Kızı konusunda bu aileocak olur. Ocak, sadece uğranılmış bir 
musibeti defeden durumunda değildir, onun şerlere karşı koruyucu özelliği de var-
dır. Sair zamanlarda al kızından korunmak için iğne, sarımsak, erkek ceketi, 
Kur’an-ı Kerim türü nesnelerden yararlanılırken, bu aileden alınmış herhangi bir 
kumaş parçası da korunmada kullanılır olmuştur42. 

Kazan bölgesi Ocakları Anadolu ocak kültürünün doğal bir parçasıdır. Yörenin 
Yılancık Ocağı, Temre Kesme Ocağı, Köstü Ocağı, Siğil Kesme Ocağı, Alazlama 
Ocağı, Kuluç Yakma Ocağı, Bakır Basması Ocağı, Bulgur Püskürtmesi Ocağı, 
Gelincik Ocağı, Sarılık Ocağı, Bademcik Ocağı, Ekzama Ocağı, Kurşun Dökme 
Ocağı, Suya Bıcak Bırakma Ocağı Bunlardandır43. 

Kazan’ın İçören köyünden Fevziye Baloğlu, Köstü Ocağı olarak bilinen bir ha-
tundur. Akıntılı azılı yaralara şifa vericiliği ile ünlü bir kimsedir. Tedavisinde kös-
tebek etinden kurutulmuş bir parçası ekmeğin arasında hastaya yedirilir ve hastayı 
okurken “Bu benim elim değil Fatime Ananın elidir.” Der. Bu yaralara köstebeğin 
yol açtığına inanılır.44 

Gelincik Ocağı ise Kazan’ın Kayı köyündedir. Bu hastalığa da Gelinciğin se-
bep olduğuna inanılır. Şifası için keza bir parça kurutulmuş gelincik eti ekmek 
arasında hastaya yedirilir. Bu Ocağın da şifacısı bir kadıdır. Bu hatunda tedavi 
ederken bu “ bu el benim değil Fadime Anamızın elidir.” der. 

Bilindiği gibi Al karısı da çeşitli yöntemlerle çok kere de boğarak loğusa ha-
nımları ve bebekleri öldürmesi ile bilinen bir kara iyedir. 

Kuzey Altaylarda, Tuva bölgesinde Al Karısı, Albastı Karahol olarak da bili-
nir. Basacağı kadına erkek ve erkeye de kadın görünümü ile yaklaşır. Tuva avcıla-
rının bunlarla oynaştıklarına dair anlatılar vardır45.  

Sivas-Kangal’da Ocaklı olmanın yöntemlerinden birisinin de Fatma Ana’yı 
rüyada görmek olduğuna inanılır. Fatma Ana’yı rüyasında gören kimse O’nu bizzat 
görmüş kabul edilir. O’nu rüyasında gören ve o’ndan rüyada “el alan”  kimse 
Ocaklı olur.46 

Türk kültürlü halklarda Gök Kuşağı ile ilgili inançlar bir hayli zengindir. Iğ-
dır’da bazı kesimler Buna Fatma Nene’ninHanası/Kilimi, Fatma Ne-
ne’ninÖrkeni, Fatma Neni’nin Kuşağı da derler. O aynı zamanda Yedi Renkli 
                                                 

42 Kaynak kişi; Hatice Karakız,, 45 yaşlarında, ilkokul mezunu, ev hanımı 
43 Burhanettin Baykurt, Ankara Akıncı Ovası Tarihi ve Kültürü, Ankara, 2003, s.168-

171 
44 Kaynak kişi: Nuray Pazar, Kazan Belediyesinde memur, orta tahsilli 25 yaşlarında 

kazanlı bir bayan 
45 Hüsamettin Yıldırım, “Kırgız Türklerinde Umay Ana İnanışı”, Türk Kültürü, Ara-

lık 1992, s. 758–763 
46 Engin Doymuş, Her Yönüyle Kangal, Sivas, 1999, s.122 
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Kilim olarak bilinir. Ayrıca GörsüGuze olarak da bilinir ve kürsün yarı anlamına 
gelir. Birçok yerde olduğu gibi burada da altından geçebilen kızların erkek ve er-
keklerin kız olabileceklerine inanılır. İlk gören çocuk yeşili sahiplenir ve arkadaşı-
na “yeşili benim kırmızısı senin” der. Yeşil cenneti temsil etmektedir.47 Tatar kabi-
lelerinde de Gök KuşağınaFadime Ana Kuşağı denildiği olur.48 Gök Kuşağına 
çocuklar arasında bu türden sahiplenme Kazan ve çevresinde de vardır. Baratov bu 
kuşağa “Gök Köprüsü” demektedir49. 

Gök Kuşağının renklerinden yeşilin sahiplenilmesi, İslamiyet’te yeşilin cenneti 
simgeleyişi ile izah edilmiştir. Mavinin huzur, sükûnet, vuslat rengi olduğu da ifade 
edilir. Eski Türk inanç Sisteminde Gök Tengrinin renginin mavi olduğu şeklinde 
açıklamalar vardır. Yeşil ise yaşamın canlılığın simgesi olarak bilinir. 

Gök Kuşağı Türk kültürlü halklarda mitolojik derinliği olan bir kot-
tur. Nitekim,Türk kültür coğrafyası halklarından Talişlerin inancına göre, Ebem 
Kuşağı/Gök Kuşağı’nın yere yakın olan ucunun bulunduğu yerde kızıl/altın var-
dır.50 Türk kültür coğrafyasının Kafkasya kesiminde Fatma Ana Kuşağı’nın denize 
doğru sarkan ucu için “su almaya indiği” şeklinde bir açıklama yapılır. Umay da 
Gökyüzünden çocuklara yardım için yeryüzüne inerken elindeki yayından yarar-
lanmaktadır. 

Makedonya’nın Müslüman çingenelerindeki bir inanca göre Ebem Kuşağı/ 
Fatma Ana Kuşağı’nın altından geçebilenler cennete gidecektir.51 Tunceli Bölge-
sinde güneşin doğma vaktinde “Ya Hızır” deyip dua veya secde edilir. ay ışığını da 
“Ya Fatma Ana” diye kutsarlar.52 LerikTalişleri’nde çocuğu olmayan anne adayları 
Fatma Ana adına Pirlere nezir adar. Bu adağın adı Nene-i Fadime İhsanı’dır.53 Or-
ta Anadolu’da Alkım olarak bilindiği kesimler de vardır. Bu inanç Kazan kırsalında 
da yaşamaktadır. 

Gök Kuşağı’nın Hz. Ali’nin ok ve yayı olduğuna inanılır. Gök kuşağı ile ileride 
değiniliciyi gibi, Hz. Fatma’nın kuşağını özleştiren anlatılar da vardır. Her hangi 
bir şeyden korkan kişiye korkusunun geçmesi için su içirilir veya bir süre kalması 

                                                 
47 Kaynak Kişi; Kaynak Kişi; Ziya Şakir Avşar 
48 İ.Çetin ”Nevruz ve Nevruz Kutlamasına Bir Örnek”, Nevruz ve Renkler, Ankara 

1996 s.470–476 
49 P.N. Boratav, Türk Mitolojisi, Oğuzların-Anadolu, Azerbaycan ve Türkmenistan 

Türklerinin Mitolojisi, Bilge Su, Ankara, 2012, s. 73-74 
50 Yaşar Kalafat, Türk Kültürlü Halklarda Halk İnançları V-VI, Dedem Korkut Yukarı 

Eller, Lalezar, Ankara 2008, s. 254 
51 Yaşar Kalafat, Balkanlardan Uluğ Türkistan’a Türk Halk İnançları IX-X Berikan, 

Ankara 2006, s. 59 
52 Nejat Birdoğan, “ Bin Yıllık Kültür Direnişi Alevilik” Tempo 3–9 Mart1991 S. 10, 

s.50–51 
53 A.g.e. a.g.y. 
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için ağzına tuz verilir. Tuz kutsaldır zira onu Hz. Ali kutsamıştır, inancı yaygındır. 
Su ve tuzun Hz. Fatime-i Zehra’nın Başlığı olduğu inancından hareketle de kutsal 
sayıldığı bilinmektedir. 

Çukurova’da pişirilen yemeğin tuzu fazla kaçınca yemeği pişiren kadın “Fadi-
me anamız yemeğim tuzlu oldu bu senin yemeğindir, yüzümü kara etme” demesi 
halinde yemeğin tuzluluğunun giderilmiş olacağına inanılır.54  

Bu tespitler arasında yer alan Gök Kuşağı’nın bir ucunun gökyüzünde iken di-
ğer ucunun yeryüzünde olan su ile temas edebilmesi bize Umay Ana’nın yeraltı ve 
yeryüzü ile temas kurabilmesi özelliğini hatırlatır. Keza Umay Ana ile Fatma Ana 
ilişkilendirmesinde de aynı teşhisi koyabiliyoruz.  

Kırgızistan’da eski nesil hanımlar Umay Anaya yakarırlarken “Umay Ana, 
Fadima Zehra kadın Ana “ diye yakarırlardı.55  

Doğu Anadolu yöresinde, özellikle Erzurum'da, doğumdan sonra eş veya son 
adı verilen kısım, insan ayağı basmayacak ıssız, temiz bir yere gömülür. Bu uygu-
lama Artvin yöresinde56 ve Anadolu kırsalının birçok kesiminde bu arada Kazan 
çevresinde de yaşamaktadır. Bebeğin Eşi gelişi güzel atılmaz. Temiz ve belirli yer-
lere gömülür. Gömülen yer ile bebeğin Büyüyünce seçeceği meslek arasında ilişki 
kurulur. Artvin Yolağzı köyü cami duvarında bu iş için kullanılan büyük bir kaya 
vardır.  Bebek büyüğünce, din görevlisi olması isteniyor ise caminin, devlet memu-
ru olması için ise onun eşi, resmi bir binanın duvar dibine gömülür. Belki de bu 
inanç, Türklerin Umay iyesine karşı gösterdikleri saygının, bu yörede yaşayan son 
kalıntısıdır.57 Doğumla beraber yemek verilmesi /doğum aşı dökülmesi de, yine 
Umay iyesini memnun etmek için yapılan kanlı/kansız kurban merasimlerinin bir 
bakiyesi olsa gerek. Günümüzde, buna benzer merasimlere Yakut Türkleri arasında 
da rastlanmaktadır.58  

Batı  Türklüğünde Doğum Aşı, Doğum Toyu olarak bilinen doğum münasebe-
ti ile yapılan ikram ile Hakas Türklerindeki Umay Tartaruygulamasının bize göre 
esasta farkları yoktur. Doğum münasebetiyle ikramlı toplantı yapmak, bazı yörele-
rimizde mevlit şeklinde olsa da bu uygulamalar, Kazan çevresi kültüründe de ya-
şamaktadır. 

                                                 
54 Yaşar Kalafat, Balkanlardan Uluğ Türkistan’a Türk Halk inançları, VII, Berikan, 

2007 s. 26 
55 Hüsamettin Yıldırım, “Kırgız Türklerinde Umay Ana İnanışı”, Türk Kültürü, Ara-

lık 1992, s. 758–763 
56 Kaynak kişi; Ülkü Önal, halkbilim araştırmacısı, yazar 
57 Z. Başar, Erzurum'da Tıbbî ve Mistik Folklor Araştırmaları, Ankara, 1972, s. 67-68. 
58 A. İnan, “Umay İlahesi”. Makaleler ve İncelemeler, Ankara, 1968. s. 38-44; H. 

Yıldırım, “Kırgız Türklerinde (Umay Ana) inanışı”. Türk Kültürü Dergisi, Sayı 356. 
Aralık 1992, s.758-764. 
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Türk kültür coğrafyasında araştırma yapabildiğimiz yörelerde, çocukları kor-
kutmak için kullanılan Umacı, Umay iyesinin, İslâmî devredeki izi olamaz mı? Bu 
tabiri, çocuklar yemek yemediği, sakıncalı işler yaptığı zamanda, uyumadıkları 
durumlarda kullanan analar, şuuraltı ile Umay'ı mı yardıma çağırıyor? Umay, bu 
şekli ile de bir koruyucu gibidir. Bu uygulama Doğu ve Güneydoğu Anadolu Türk 
kültür coğrafyasının eşitli kırsalında yaşamaktadır. Ancak, o bu fonksiyonunu kor-
kutucu bir vasıf kazanarak sürdürmektedir. İç Anadolu ve bu arada Kayseri köyle-
rinde çocukları korkutmak için “Hommu - Hommucuk geliyor” denir. Bu tespiti 
zenginleştirmek zor değildir. 

Umay’ın koruyuculuğunu Kırım Tatar Türklerinde de görmekteyiz. “Kırım Ta-
tar Türkleri mitolojisinde Tanrıyı simgeteyen işaret daire içine alınmış artı işareti 
şeklinde kesişen iki tam çaptan oluşur. Umay'ı simgeleyen işaret ise daire içine 
alınmış çarpı şeklinde iki tam çaptan oluşur. 

Kırım Tatarlarında "Tarak" olarak bilinen simge, kanatlarını tam açmış ayak-
ta duran kartaldır. "Domuz Yılı"nın gelmemesi için geçmişte kartal oyunu oyna-
nırdı. Bu motif de Umay'ı simgeler motif, urbalarının yakalarına işlenirdi.59  

Osman Turan, Umay ve diğer iyelerin Tanrı değil, her dinde mevcut bulunan 
melek ve mukaddes varlıklar olduğunu. “Umay gibi anam Hatun”veya “Umayteg 
Ögem Hatun” ibarelerinin Umay'ın Tanrı yerine konulmadığını açıkça göstermek-
tedir.60 Biz diğer ilgili kaynaklara da yer vererek teşhisi kolaylaştırmaya çalışaca-
ğız. Umay Türk mitolojisinin kaynağı olan ülkelerin hepsinde bilinmektedir.61  

VII. yüzyılda. Avrupa ve Balkanlara yerleşen Avar Türkleri arasında da Umay 
iye inancının yaşadığı ve Kök Türk harfli kitabelerde varlığının kayıtlara geçtiği 
bilinmektedir. Avarlarda, Umay, bir kuş biçiminde tasavvur edilir ve kimin başına 
gölgesi düşerse, onun kağan olacağına inanılırdı.62 Avar yazıtlarında Umay iyesi şu 
şekilde geçer: “Edik Umay işi küt torgu.”63 Yörede, başa kuş konması veya kuş 
pislemesi uğur sayılır ve bu durumla karşılaşan kişinin zengin yahut yüksek mevki 

                                                 
59 Yaşar Kalafat, “Giraylar’dan Cemiloğlu’na Günümüz Kırım’ı ve Kırım tatar Türkle-

ri Halk İnançları” Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi 
60 Osman Turan. Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi, s. 111. 
61 S. Gömeç. “Umay Meselesi”. Türk Dünyası Tarih Dergisi, Kasım 1985, Sayı 35, s. 

38–44; H. Yıldırım, “Kırgız Türklerinde (Umay Ana) İnanışı”, Türk Kültürü Dergisi, 
Sayı 356, Aralık 1992, s.758–764. 

62 S. Bilhan. Eğitim - Bilim - Sanat, Ankara, 1988, s. 9. 
63 J. Harmatta'nın yukarda değinilen eseri. Burada verilen anlamın doğrudan Umay ile 

ilgisi yok görünüyor. Ancak cümle. “Iduk Umay işikkütorgu” biçiminde okunursa, o zaman 
anlam çıkıyor: Mukaddes Umay'ın işlediği / dokuduğu ipek. Emin değiliz, ama bir ihtimal-
dir. Umay konusunda bkz. S. Gömeç. “Umay Meselesi”, Türk Kültürü Dergisi, Sayı 318. 
Ankara, 1989, s. 630–634; H. Yıldırım. “Kırgız Türklerinde (Umay Ana) İnanışı”. Türk 
Kültürü Dergisi, Sayı 356, Aralık 1992, s. 758–764. 
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sahibi olacağına inanılır. Umay iyesi ile ilgili bu tür inanç kalıntılarına yörenin 
hemen her yerinde bu arada Kazan’da da rastlanır.64 

Umay kelimesine batı-doğu Türk kültüründe insan ismi olarak çok rastlanırken 
Azerbaycan’da örneklerini gördüğümüz gibi tepelere de isim olabilmektedir. 
Karapapak Türklerinde ise en sevilen bayan isimlerindendir. Umay isminin mitolo-
jik içeriğini Türkiye’de ilk defa Abdulkadir İnan yapmış olmasına rağmen Hikmet 
Tanyu ve Müjgân Üçer ilk defa Fatma Ana-Umay Ana bağlantısı üzerinde ayrıntılı 
durmuşlardır. Manas Destanında Umay’ı Türkiye’de ayrıntılı çalışmak ise Mahmut 
Yılmaz’a nasip olmuştur. Altay ve Aladağ Türk lehçelerinde Umay İnesi yahut 
Umay, çocukların ve hayvan yavrularının hami ruhu olarak bilinir. 

Mitolojik verilere göre ebemkuşağı yedi ana renkten meydana gel-
miş olan Ebem Kuşağı/Gök Kuşağı Ülgen’in eseri idi. Ebem Kuşağı’nın Türk 
kültür coğrafyasının bazı yörelerinde mesela Tatar Türklerindeki adı Fatma Ne-
ne/Fatma Ana Kuşağı olduğu bilinmektedir. Bu kuşağın altından geçebilen kızla-
rın erkek ve erkeklerin de kız olabileceği inancı vardır. Ayrıca bu kuşağın altın dan 
geçebilenin cennete gideceğine de inanılır. Bu kuşağı gören çocukların “yeşili be-
nim” demek için Kars’ta yarıştıklarını da hatırlıyoruz. Kuşağın Türk kültürlü halk-
ların bir kısmında bir ucunun denize ulaştığına oraya su içmek için uzandığına ina-
nılır. Esasen Fatma ana etrafında bir kült oluşmuştur. Doğumu kolaylaştıracağına 
inanılan Fatma Ana Otu, yemeğin yapılması çabuklaştıracağı ve bereketini artıra-
cağı için yemeği yapan hanım vakit az ise ve talaşlanıyorsa, “bu benim elim de-
ğil Fatma Ana Eli” der. Ayrıca ehli beyti ve imam zadeleri temsil ettiğine de ina-
nılan açık beş parmak şeklindeki elin Derbentteki isimlerinden birisi de Fatma 
Ana Eli’dir. Nazarlık şeklinde hazırlanan bu el çocukların omzuna asılarak onların 
korunacaklarına inanılır, Nazarlığın rengi yapıldığı madenin rengine göre sarı-
kırmızı veya mavi olabilir. Ziyaret edilen Fatma Ana Çukuru ve benzeri gibi 
inanç ve uygulamalar da vardır. 

Çiğil Türklerinde Gelin kınası yakılırken; 
“Fadime anamız oturmuş kınası ezer 
Deli olmuş  melekler cennette gezer” gibi ezgiler okunur  65 
Anadolu Nevruz kutlamalarında Fadime Ana Pekmezi diye bilinen bir tatlı 

yapılır. Tatlının rengi sarı-kırmızıdır. 
Anadolu Nevruz kutlamalarında Fadime Ana Pekmezi diye bilinen bir tatlı 

yapılır. Tatlının rengi sarı-kırmızıdır. Fadime Ana ile Sarı Kız Efsanesi arasında 
bağ kurulmuştur. Diğer taraftan bazı araştırmacılara göre Fatma Ana -

                                                 
64 Yaşar Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri, Ankara, 2012 
65 Yaşar Kalafat, Balkanlardan Uluğ Türkistan’a Türk Halk İnançları IX-X, Ankara 

2007 s.196 
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 Kıbele bağlantısı ve bazı araştırmacılara göre de Fatma Ana Umay Ana bağlantısı 
kurulmuştur.66  

Kara iyelerin bir tezahürü de Alkarısı’dır. Yakut Türkleri kara iyele-
re Abaası demektedir. Alkarısı, bilindiği gibi inanç sistemindeki fonksiyonu 
bakımındanUmay koruyucu iyesinin zıttı konumundadır. Yeni doğum yapan kadın-
lara ve yeni doğan çocuklara musallat olur. Türk dünyasında Albastı, Alkarısı, Al, 
Albıs, Almışolarak bilinirken Doğu Anadolu ise Kara kura olarak da bilinir.67  

Manas’ta Umay temasına “Umay Ana”, tipi ile rastlıyoruz. Biz yaptığımız bir 
derlemede Umay Ana, Türk Ata, Oğuz Ata döneminin hanedandaki kutsal zevce, 
kutsal ana durumunda olduğunu görmüştük. Veli olmanın zahiri anlamda erkek 
olmakla ilgisi olmadığını biliyoruz. Birçok velilerin gerçek dışı veliler oldukları da 
bilinmektedir. 

Bütün bu tespitlerimizi harmanladığımızda, Umay batini boyutu büyük, zaman-
la kültleşmiş ve günümüze kadar varlığını sürdürebilmiş, doğan (ana) ve doğrulan 
(yavru) etrafında etkinliği bilinen muhtemelen dişi bir velidir. 

Manas Destanında Umay Ana iki yerde doğum anındaki kadınlara yardım eden 
Ana olarak görülmektedir. Umay’ın etimolojik tahlili yapılıca um-Ay, Aydan um-
mak tarzında bir yapı ile de karşılaşılmış olunur. 

Anadolu Türlerinde yemeği az, misafiri çok olan, yemek pişirmek için, vakit 
bulamadan misafiri aniden bastıran hanımlar, doğumu zor olan kadınlara yardım 
ederken çaresiz kalan ebe analar “Bu benim elim değil Fadime Anamızın elidir” 
der. Fadime Anadan yardım isterler.68 Kırgız kadınları bebeği beşiğe yatırırken 
“Benim kolum değil Umay Ananın kolu olsun, benim yolum değil, Umay Ananın 
yolu olsun” derler. Özbek kadınları ise; “Benim kolum değil Bibi Fatma, Bibi 
Zehra kolu, Umay Ana, Kambar Ana kolu” demektir.69 Türkiye ve Kırgızistan 
Türklerindeki duaların görünümü bir yolun, bir sistemin tezahürü biçimindedir. 
Özbeklerdeki dua da ise yoruma mahal kalmamış, Fadime Ana ve Umay Ana kült-
leri özleşmiştir. Bibi, bilindiği gibi doğumu yaptıran, hayata canlı olarak gelişi 
sağlayan kimseye verilen isimdir. Anadolu’da ‘Bibi’ bazen hala ve bazen de teyze 
karşılığı kullanılır. Akrabalıktaki özel yeri ne olursa olsun, bibi, doğumu yaptıran 
kadın anlamındadır. Bir bibi’nin mertebesi doğumuna yardımcı olduğu, canlı ola-
rak dünyaya gelmesini sağladığı bebek sayısı ile ölçülür. Bibi isimli yatırların itiba-

                                                 
66 Yaşar Kalafat, Ahlatşahlar’dan Bitlis ve Çevresi Günümüze Bitlis ve Çevresi Halk 

İnançları, Berikan yayınları, Ankara, 2009 
67 Yaşar Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri,  Ankara, 2006 
68 Yaşar Kalafat, a.g.e. 
69 Mehmet Yılmaz, a.g.e. 
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rı buradan gelir. Ayrıca Bibi ismi ile başlayan günler ve sofralardaki hikmetin se-
bebi budur.70  

Manas’ta Umay temasına “Umay Ana”, tipi ile rastlıyoruz. Biz yaptığımız bir 
derlemede Umay Ana, Türk Ata, Oğuz Ata döneminin hanedandaki kutsal zevce, 
kutsal ana durumunda olduğunu görmüştük. Veli olmanın zahiri anlamda erkek 
olmakla ilgisi olmadığını biliyoruz. Birçok velilerin gerçek dışı veliler oldukları da 
bilinmektedir. 

 
SONUÇ: 
Bütün bu tespitlerimizi harmanladığımızda, Umay batini boyutu büyük, zaman-

la kültleşmiş ve günümüze kadar varlığını sürdürebilmiş, doğan (ana) ve doğrulan 
(yavru) etrafında etkinliği bilinen muhtemelen dişi bir ruh veya velidir. Anadolu’da 
Fatma ana kültünde bu inanç devam etmektedir. Bu teşhisi Kazan ve çevresi halk 
inanmalarından hareketle de teyit edebiliyoruz. 

Bu çalışma ile eski inanç sisteminin sistematiğine Kazan yöresi bulgularla yeni 
açıklıklar getirilmeye çalışılmış, sistemin unsurları arasındaki ilişkilerin daha anla-
şılır hale getirilmeleri amaçlanmıştır. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
70 Yaşar Kalafat, Fatma Ana Kültünden Gök Tanrı inanç Sistemine”, Cumhuriyet Dö-

neminde Sivas Sempozyumu, 27–31 Ekim 2008, Sivas 2009, CII, s. 451–471 
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КӨПТІК ЖАЛҒАУЛАРЫНЫҢ ЖАҢАДАН АШЫЛҒАН 
ЭТИМОЛОГИЯСЫ 

 
ÇOĞUL EKLERİN YENİ ETİMOLOJİ 

 
THE NEWETYMOLOGY OF PLURAL ENDING 

 
НОВАЯ ЭТИМОЛОГИЯ АФФИКСОВ МНОЖЕСТВЕННОГО 

ЧИСЛА 
 

Prof. Dr. Sagyndykuly BERYKBAİ* 
(Сағындықұлы Берікбай) 

 
 
Özet 
Türk dilinde çoğul eklerinin birçok biçimleri bulunmaktadır. Bir kısım 

araştırma çalışmaları çoğul eklerinin etimoloji üzerine yapılmıştır. Bu maka-
lede bu konuda yapılmış çalışmaların sonuçları ile yeni yapılan etimolojik 
sonuçlar dile getirilmektedir. Bu çoğul eklerinin çeşitliliğine rağmen bunla-
rın bir temele (esasa) sahip olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: çoğul ekleri, etimoloji, biçim (form), gramer for-
maları, Türkçe diller. 

 
Summary 
There are many forms of plural form endings in Turkic language. Many 

research works have been done on the etymology of endings.In this article 
scientists’ conclusions have been made and new and fresh etymology of plural 
form endings were presented. It revealed the fact that despite the number of plural 
form endings they have one basis. 

Key Words: plural form endings, etymology, form, grammar forms, Turkic 
languages. 
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Зат есімнің көпше түрі туралы қазақ тіл білімінде мынадай ұғым-түсінік 

бар: «Сөзге көптік жалғауын жалғау оған көптік мағына үстеудің негізгі 
жолы болғанымен, бірден-бір ғана жолы емес. Ана тілімізде зат есімнің 
көпше түрі жасалуының бұдан басқа да тəсілдері бар. Жалпы, көптік мағына 
тудырудың тіліміздегі барша тəсілін, шартты түрде болса да, морфологиялық, 
лексикалық, синтаксистік деп аталатын негізгі үш топтың төңірегіне 
жинақтап көрсетуге болады.  

Морфологиялық тəсіл, немесе көптік тұлғаның арнаулы қосымша арқылы 
жасалу тəсілі, негізінен, көптік жалғауының қызметіне байланысты (ҚТГ, 
1967, 52-б.). Қазақ тілінде көптік ұғымды білдіретін үш түрлі морфологиялық 
форма бар. Олардың бірі – -ыз/-із, -з, екіншісі – -қ/-к, үшіншісі – -лар/-лер, -
дар/-дер, -тар/-тер формасы (Ысқақов, 1974, 42-б.). Бұлардың арасында -
лар/-лер, -дар/-дер, -тар/-тер жалғауының орны ерекше, чуваш тілін 
есептемегенде, бүкіл түркі тілдерінде аса өнімді жұмсалады.  

 «Кодекс куманикус» жəне «Ат-тухфа аз-закийа...» ескерткіштері тілінде 
бастан-аяқ -лар/-лер көптік жалғауы қолданылған. Тілші-түркологтар 
Ə.Құрышжанов пен М.Зияеваның көрсетуі бойынша, бұлар дауыссыз 
дыбыстардың үндестігіне ұшырамаған, кез келген дауыссыз дыбыстан кейін 
осы күйінде жалғана береді. Алайда жуан түбірлер мен негіздерден кейін -
лар, жіңішке түбірлер мен негіздерден кейін -лер формасы қосылады. 
Негізінен зат есімдер мен есімдіктерге, заттанған жағдайда кез келген сөз 
табынан болған тұлғаларға жалғана береді. Есептік сан есімдермен тіркескен 
сөздерге көптік жалғауы жалғанбайды: уч хан (үш хан), алты йыл (алты 
жыл), еки йол (екі жол) т.б. Аталған ескерткіштерде көптік жалғауының -з, -
қ, -ғ, -т, -ш сияқты бірен-саран көне формалары кездеседі, бірақ олардың 
барлығы сөз түбіріне сіңісіп кеткен. 

Көптік жалғаулары, негізінен, екі семантикалық-грамматикалық 
мағынада жұмсалған: 1) белгілі бір заттың, нəрсенің дербес-дербес санап 
көрсетуге болатын бөлшектерден тұратындығын көрсетеді. Мысалы, ағачлар 
(ағаштар), бизлер (біздер), тағлар (таулар) т.б. 2) белгілі бір адамдардың 
тобын, жиынтығын білдіреді. Мысалы, кішілер (кісілер), азамлар (адамдар), 
білмезлер (сауатсыздар) т.б. Егер сөйлемде бастауышқа көптік жалғауы 
жалғанса, баяндауышқа да көптік жалғауы жалғанып, бір-бірімен қиысады. 
Мысалы, анлар сордулар (олар сұрады), билге тетик кишилер меним сөзим 
ешитиңлер (білікті, есті кісілер, менің сөзімді тыңдаңдар) т.б. 
(Ə.Құрышжанов, 1973 187-188б.). 

 «Кодекс куманикус» ескерткішінен мысалдар: Ол сағытлар ким 
Христусны туталар қынадылар дағы өлдүрдилер. Ол сағыт ол тур 
қылычлар буловлар, сүңүлер, суруқлар өзге сағыт не була туттулар. Ысы 
фанарлар биле чырақлар биле не була аны издедилер бақчада дағы кенси 
қайғысы қорқуқу титиремек. Кенси йалбармақы биле ол сырт үстүнде ол 
йуқты дағы кенсиниң қанлы тери түшти йерге фериште келип өбүтти. Дағы 
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керек бизге сағышламаға нечик ол душманларны утру барды дағы бир сөз 
биле барчасын йерге урды (Ə.Құрышжанов, Қолжазба. 1973, 164-б.). 
Қазақшасы: «Сол қару-жарақтармен олар Христосты ұстап алды, қинады 
жəне өлтірді. Ол қару-жарақ – қылыш, шоқпар, найза, сырықтар еді, қандай 
қару тапса да қолдарына ұстады. Ыстық-ыстық фанарлармен, шырақтармен 
тағы басқа тапқан-таянғандарымен оны бақшадан іздеді. Христос 
іздеушілердің қаһарынан қорқып дірілдей бастады. Ол өзінің өтініші 
бойынша осындай күйге түсті. Сыртқы денесіне улы зат жұқты дағы қанды 
терісі жерге сыпырылып түсті. Көктен періште келіп, оның денесін сүртті. 
Бұл туралы қандай нышан біздің ойлануымыз керек, ол періште дұшпандарға 
қарсы жүрді дағы бір-ақ сөзбен олардың барлығын жерге сұлатты».  

 «Ат-тухфа аз-закийа...» ескерткішінен мысалдар: Билəр келдиларми 
(билер келді ме); билəр келдилəр (билер келді), қуллар кəтсинлар (құлдар 
кетсін), кичилар келдилар барча (барлық адамдар келді) т.б. 

Бүкіл түркі тілдерінде ұшырасатын көптік жалғау -лер/-лер туралы 
жоғарыда баяндалып өткен теориялық тұжырымдар мен қорытындылардың 
дұрыстығын келтірілген мəтіндер анық та айқын байқатып тұр.  

-лар/-лер түрколог-тілшілер тарапынан қаншалықты зерттелсе де, оның 
шығу тегі əлге дейін ашылмай отыр: «Вопрос о происхождении аффикса -лар 
ставился многими тюркологами и алтаистами, однако удовлетворительного 
решения не получил» (Щербак, 1977, с.83). Аталған форманттың 
этимологиясы негізінен екі бағытта зерттелуде: «Одни ученые во главе с 
Г.М.Рамстедтом связывали -лар с самостоятельным словом, впоследствии 
потерявшим свое реальное значение и превратившимся в аффикс. Другие 
считают, что -лар представляет собой сложный аффикс, состоящий из двух 
древнейших показателей множественности или собирательности: Л и Р» (СТ, 
№5, 1971, с.11). Тіпті Д.Синор мен П. Аалто -лар жүйесі бөлек өзге тілдерден 
түркі тілдеріне енген жалғау деген пікір де айтқан (Щербак, 1977, с.84). 

Түркологтардың қазіргі буыны *-з, *-к, *-қ, *-л, *-м, *-н, *-р, *-с, *-ч, *-
ш, *-т, *-қ+*-н, *-қ+*-л, *-ғ+*-т, *-ғ+*-р, *-л+*-қ, *-лар форманттарын 
тұтасынан жинақтау мағынасын білдіретін көрсеткіштер деп таниды (СИГТЯ 
1988, с.10-22; Серебренников, Гаджиева, 1979, с.89-94). 

Санамаланған форманттардың тегі бір ме, əлде əр басқа ма? Көптік 
формалары неліктен осыншама тарамданып кеткен? Негізгі себеп 
субъективті: кейінгі кезеңдерде əр түрлі жолдармен, əр түрлі тəсілдермен 
өмірге келген элементтердің тарихқа белгісіз өте ежелгі дəуірде пайда болған 
элементтермен бір деңгейде қатар қойылуы көптік мағына беретін 
форманттардың санын көбейтіп жіберген. Басқаша айтқанда, түркі тілдерінің 
диахрониялық көне жүйесі мен синхрониялық жаңа жүйесі ажыратылмаған. 
Көптік жалғаулардың барлық варианттарына бірдей тоқталу арнайы зерттеуді 
талап етеді. Біз төменде түркі халықтарының өзімен бірге жасасып келе 
жатқан ең көне қалдықтар мен сарқыншақтарды сөз еткелі отырмыз. 

Орхон-енисей, орта ғасыр ескерткіштері тілінде кездесетін тарқа+т (атақ, 
жекешесі – тарқа+н), теги+т (атақ, жекешесі – теги+н) сөздері 
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құрамындағы т, теле+ут, турк+ут этнонимдері құрамындағы -ут көптік 
мағына береді. Мұндай мағынаны қазақ тіліндегі бі+з, сі+з жіктеу 
есімдіктеріндегі -з элементі де бере алады. Сонымен қатар ч аффрикаты мен 
ш қатаң дауыссызы да қазіргі түркі тілдерінде осындай қызмет атқарады. 

 «Ортақтық», «жинақтау», «мол болушылық» ұғымдары көптік ұғымынан 
шығады. Қарын+д+ас, жол+д+ас сөздері арқылы берілетін ортақтастық мəн 
көне *ас көптік формасы негізінде беріліп тұр деп есептейміз. Ал д - түбір 
мен негіздегі қос дауыссыздардың есебінен жылысып келген кірме дыбыс 
(Сағындықұлы, 1994, 134-135б.). Ортақ етістің -ыс/-іс, -с жұрнағы да 
этимологиялық жағынан, сөз жоқ, көптік жалғауына барып тіреледі. 
«Өлең+ті», «Қараған+ды» т.б. жер, елді мекен атауларына жалғанған -ты/-
ды, -ті/-ді көне жұрнағы «бір нəрсенің молшылығын» көрсетеді. Қазіргі 
заманғы сын есім жұрнақтары – -ты/-ті, -ды/-ді, -лы/-лі дəл осы мағынада 
жұмсалады: су+лы, орман+ды, гүл+ді, тас+ты т.б. Түркі тілдерімен 
типологиялық жағынан салыстырғанда жүйесі мүлде бөлек саналатын араб 
тілдерінде көптік мағына т(ат) фонемасы арқылы беріледі. Орыс тілінде де 
баяндауыштың көптік мағынасы -ут, -ют жұрнақтары арқылы жасалатыны 
белгілі. Қазақ тіліндегі көптік мағына беретін жалғау т+ар-дың құрамында да 
т элементі бар. 

Түркологияда осы кезге дейін л-ден басталатын көптік жалғауы -лар/-лер 
түпкітек (архетип) саналып келді. Шындығында, бұл форма - түпкітек емес, 
позициялық-комбинаторлық өзгерістердің əсерінен пайда болған вариант 
қана. Тіліміздегі л, м, н сонорлары – сөз басындағы кез келген дыбысты 
ығыстырып шығарып, соның орнына өздері тұрып алатын қабілеті бар 
ерекше фонемалар. Мысалы, Жақып-Нақып, Жүсіп-Нүсіп есімдерін, 
шайқалу-найқалу, тығыз-нығыз сөздерін өзара салыстырсақ, алғашқы 
сыңарларының байырғы, соңғы сыңарларының кейінгі құбылыс екендігін 
ажырату қиын емес. Əдеби тілдегі маңдай, таңдай сөздері диалектілерде 
маңлай, таңлай болып айтылады. Мұндағы -дай тұлғасы тек (сияқты) 
шылауының өзгерген формасы. Демек, алғашқы түбірде л дыбысы жоқ, бар 
болғаны тілге жеңіл л соноры т қатаңын ығыстырып, орнына өзі тұрып алған. 
Сын есімнің -лы/-лі жұрнағы да оның байырғы -ты/-ті, -ды/-ді 
жұрнақтарынан дыбыс ығыстыру заңдылығы негізінде туындаған. Олай 
болса л фонемасында ілгері заманда көптік мағына болмаған. Көптік жалғау 
құрамындағы л ұяң қалыпта бəсең айтуды ұнататын оғыз, қарлұқ тілдерінде 
алдымен қалыптасқанға ұқсайды. Яғни т>л.  

Сонымен қазіргі тілдердің тұрғысынан да, көне жазбалар материалдары 
бойынша да көптіктің *-ат (-ут,-ит), *-ас (-ус,-ис), *-аз(-уз,-из), *-аш(-уш,-
иш), *-ач(-уч/-ич) форманттары қалпына келеді. Бұл жерде мына мəселені 
ерекше атап өтуге тура келеді: морфемалардың диахрониялық, синхрониялық 
жігі бір емес. Көптеген қате тұжырымдар көне жік пен жаңа жікті дұрыс 
айыра алмаушылықтан келіп шығады. Мысалы, жоғарыдағы теги+т, тарқа+т 
сөздерін түркологияда қабылданған дəстүр бойынша біз де екіге бөлдік. 
Шындығында, бұлар тег+ит, тарқ+ат түрінде түбір мен қосымшаға 
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ажырайды. Себебі, жалғаудың алдындағы түбір мен негіз – тек жəне тар+уқ, 
алғашқы бөлініс бойынша, тарқа, теги деген түбір мен негіз тарихта жоқ. 
Сол сияқты біз, сіз есімдіктері де б+із, с+із түрінде бөлінеді. Мұнда түбір өте 
күңгірттеніп кеткен. Мүмкін əуелде би+из, си+из болып, дауыссыздар 
арасындағы дауыстылар бір-біріне сіңісуі ықтимал.  

Түркі тілдері флективті құрылымды басынан кешірген кезеңде дербес 
тілдік бөлшек – түбіртек (архесиллаб) қолданыста болған. Түбіртек дегеніміз 
бір ғана архетип дауыссыз фонема мен бір ғана архетип дауысты фонеманың 
тіркесуінен тұратын белгілі бір лексикалық немесе грамматикалық мағына 
беретін буын (мысалы, ан, на, ар, ур, ир т.б.). Түбіртектер əр түрлі фонетика-
фонологиялық өзгерістерге ұшырап, біздің заманымызға дейін жетіп отыр 
(Түбіртек туралы арнайы зерттеулер болашақта баспа арқылы жарияланады. -
Б.С.). Тілдік материалдарға қарағанда, көптік ұғымын белгілі бір дауыстылар 
қоршауындағы т[c/ш] күрделі аффрикаты бергенге ұқсайды. Бұл күрделі 
аффрикат тарихи даму барысында тс(ц), тш(ч) аффрикаттарына бөлінген 
(Сағындықұлы, 1994, 23б.). Көптік жалғауының қазіргі түркі тілдеріндегі 
бүкіл варианттары бір кездегі толық мағыналы түбіртектің сарқыншақтары 
болып табылады. Біз қалпына келтірген *-ат(-ут,-ит), *-ас(-ус,-ис), *-аз(-уз,-
из), -аш(-уш,-иш), -ач(-уч,-ич) форманттары не тс(ц), не тш(ч) 
аффрикатының ыңғайына қарай топтасады. Бірақ, айналып келгенде, 
бұлардың негізгі түбірі бір. 

Сана-сезімі əлі жетіле қоймаған кезеңде адамдардың көптік ұғымды 
мағынасы аса жалпы сөзбен атауы ықтимал-ды. Осы тұрғыдан келгенде, 
Т.Ковальскийдің ұғымның арғы тегі «бірнеше, көп» тəрізді аса 
абстрактіленген сөз болуы мүмкін деген болжамы ақылға сыяды (12. 137-б.). 
Кез келген дерексіз ұғымның ол баста нақты ұғымда пайдаланғанын ескерсек, 
-ат(-ут,-ит), -ас(-ус,-ис) т.б. варианттардың түпкітегі тарихқа белгісіз ескі 
заманда көптік ұғымын беретін толық мағыналы сөз болғаны анық. 

Олай болса, көптік мағына беретін сөздің сарқыншағы (реликтісі) -т 
элементі өз соңынан -р фонемасын (немесе -ар морфемасын) қалай жамап 
алған? Құранды жалғау алдымен баяндауыштардың құрамында 
қалыптасқанға ұқсайды. Жама’ат қачмаға йүз туттылар (Көпшілік қашуға 
бет қойды); халайық фүлүс бериб су ичарлар (халайық пұл беріп, су ішіп 
жатыр) (Наджип, 1975, ч.І. с.101). «Тутты+лар», «ичар+лар» формалары 
баяндауыш ретінде қазіргі тілдерде қолданылмайды. Мұны ежелгі дəуірлерде 
орта ғасырларға дейін келіп жеткен тілдік қалдық (реликт) деп түсінген жөн. 
Сірə, ілгері заманда бастауыштың көптік мағынасы баяндауыштың көптік 
мағынасымен үйлесіп қиысқанға ұқсайды.  

Көне ар түбірі қандай ұғым береді? Ер – «быть» (Айдаров, 1971, с.356). 
Бұл – аса ежелгі ар тұлғасының жіңішкерген фонетикалық варианты. Ар мен 
ер-дің ұғымы тең: ар=ер. Көптік жалғауы варианттарының бірі болып 
есептелетін -тар-дың құрамындағы -ар да – осы ар. Мысал ретінде 
«бар+ың+д+ар» сөзін талдалық. Бар («бару» ұғымын беретін 
түбір)+ың(бұйрық мəнін беретін жұрнақ)+д(көптік мағына беретін көне 
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тұлға)+ар(болу). Сонда, шамамен алғанда «көп болып бар» деген түсінік 
береді. Бұл жерде -ар бөлшегі – қазіргі заманғы терминмен айтқанда, 
көмекші етістік. Тарихи тұрғыдан демеушілік қызметін атқарып тұр, 
объектінің немесе субъектінің көптігін растап, атқарылған іс-əрекеттің анық, 
күмəнсыз екендігін аңғартады. 

Бұрынғы лексикалық мəнінен айрылған -ар тұлғасының орхон-енисей 
дəуірінде есептік сан есімдерге жалғанғанында да бір сыр жатқан сияқты: 
уч+ар, екир+ар т.б. (ДТС, 650-бет). Мұның сол кезде «екіге толтыр», «үшке 
толтыр», «екі-екіден болсын», «үш-үштен болсын» тəріздес ұғымдары 
болған. Бұл жұрнақтар арқылы жасалатын сандар бөлінетін сан есімдер деп 
аталады (СИГТЯ, 1988, с.193-195). Есептік сандарға қосылған -ар/-ер 
формасының, əлбетте, көптік ұғымды бере алатын тілдік элементке де қосыла 
алатыны дəлелдеуді қажет етпейтін ақиқат. Алайда белгілі бір түбірдің 
лексикалық мағынасына орай оған қосылған жұрнақтың грамматикалық 
мағынасына да өзгеріс ететіні заңды.  

Көптік жалғауының басқа формалары туралы бірер сөз. Бірқатар түркі 
тілдерінде -тар (немесе -лар) формасының басқы дыбысы түсіп қалып, -ар 
қалпында, соңғы дыбысы ықшамдалып, -ла түрінде айтылатын фактілер бар. 
Солай бола тұрса да, түркологияда *-ар, *-ла формалары дербес көптік 
формасы болып есептеледі (СИГТЯ, 1988, с.14-16]. Шындығында, бұл – -тар 
(немесе -лар) жалғауының варианттары. Үнемдеу заңының ықпалы 
ескерілмегендіктен, осындай қате тұжырым жасалған. 

Кейбір зерттеушілердің пікірінше, «құмақ» (құм) сөзінің соңғы дыбысы қ 
да көптік формасы болып саналады [СИГТЯ, 1988, с.11]. Іс жүзінде бұл сөз 
*қумдақут>қумдағут (құмдауыт) тұлғасынан пайда болған. Кестесі: 

1. *қумдақут >қумдағут>құмдауыт 
2. *қумдақут>қумдақ>құмақ 
Жалпытүркілік у дауыстысының тарихи даму барысында бірінші буында 

ұ дыбысына, қалған буындарда ы дыбысына айналатынын жоғарыда айтып 
өткенбіз. Қазақ тіліндегі «құмдауыт» (құмайтты, құмдақты жер) сын есімі 
осы заңдылықтың негізінде өзгеріске ұшыраған. Екінші вариант «құмақ» -ут 
жұрнағының, сонымен қатар д ұяңының үнемдеу заңының əсеріне ұшырап, 
жойылып кетуінен тілдік өмірге келген. Көне қумдағут сөзі құрамындағы -ут 
формасы, фонетикалық өзгеріске ұшыраған құмдауыт сөзі құрамындағы -ыт 
формасы ілгері дəуірлерде көптік мағына берген. Бұл көптік мағына бірте-
бірте құмақ зат есімінің құрамындағы қ фонемасына көшкен. Бұлай болған 
жағдайда, *-қ көптік формасы емес, көптіктің мағынасын тілдік фактордың 
себебінен уақытша атқарып тұрған жаңа элемент болып есептеледі. Көптік 
жалғауларының кейбір зерттеулерде аса көп болуының басты себебі осындай 
субъективтік көзқарастарда, яғни жаңа элементерді ескі элементтерге 
балауында жатыр. 

Көптік жалғауы жөнінен түркі тілдері ішінде чуваш тілі ғана - ала-бөтен. 
Көрсеткіші - -сэм/-сам, -сен/-сэн. А.М.Щербак былай деп жазады: 
"Происхождение -сэм до сих пор остается неясным. Н.И.Ашмарин возводил 
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его к слову сан (число), Г.Рамстедт – к слову cajiн(каждый)(күн сайын 
“каждый день”), образованному от общего с сан корня -са (считать). 
О.Прицак видел в нем сочетание двух общеалтайских показателей 
множественного числа (*-са~*-сä и *-ін), тогда как Н.А.Андреев отнес его к 
числу аффиксов,заимствованных из нетюркских языков” (9. с.85). Бұл 
болжамдардың біреуі де шындықпен үйлеспейді. 

Талдау барысында айқындалғанындай, көптік мағына -сэм/-сем 
формантында да с дауыссызында тұр. Бұл ерекшелік оны қазақ тіліндегі 
«сам+са» (қаптап кету, өте көп болу) етістігімен салыстырғанда анық 
байқалады. (сам+са сөзі сан сан қайталауынан шығуы да ықтимал: 
сансан>санса> самса. -Б.С.). с дыбысының өзге түркі тілдерінде де көптік 
мағына бере алатыны дəлелденілген. Өйткені с, жоғарыда атап 
көрсетілгеніндей, көптік мағына беретін тс (ц) аффрикатынан бөлініп 
шыққан. Бұрынғы қалпына келтірсек, чуваш тіліндегі ежелгі көптік жалғауы 
*-цан түрінде тұлғаланар еді. Сонда *-цам (қазіргіше -сэм) осы форманттың 
бір варианты болып шығады. Өзге түркі тілдеріндегі *-цар (қазіргіше -тар/-
тер) формасынан оның басты айырмашылығы -ар элементін емес, -ан 
элементін қосып алғандығында.  

Бурят-моңғол тілінде көптіктің чуваш тіліне ұқсайтын -тан варианты бар. 
Жекеше: аха (үлкен), буу (мылтықты), сасуу (құрдас); көпше: аха+тан 
(үлкендер), буу+тан (мылтықтылар), сасуу+тан (құрдастар) (Сборник 
трудов., 1948, с.133). -тан формантындағы –ан бөлшегі құрылысы жағынан 
да, семантикасы жағынан да чуваш тіліндегі -ан/-эм бөлшегімен бірдей. Бұл 
факт -с+ан, -т+ан, -т+ар көптік жалғауларының екіге ажырай алатындығын 
дəлелдейді. Аталған тілде -шуул формасы да ұшырайды. Жекеше: дархан 
(ұста), баян (бай), һамчан (кемпір); көпше: дарха+шуул (ұсталар), 
бая+шуул (байлар), һамга+шул (кемпірлер) (Сборник трудов.., 1948, с.129). 
Демек, бурят-моңғол тілінде ш дауыссызы да көптік мағына бере алады. 
Сайып келгенде, моңғол тілдерінде тш (ч) аффрикаты қалпына келеді. тс (ц ) 
мен тш (ч) төркіндес, бір күрделі аффрикаттан шыққан. 

Бір ғажабы, түркі тілдерімен ұялас моңғол тілдерінде көптік мағына т (д) 
фонемасы арқылы беріледі. Бірнеше диалектіден тұратын бұл тілде -ууд/-үүд, 
-нууд/-нүүд, -д, -гууд/-гүүд формалары аса жиі пайдаланылады (Сборник 
трудов.., 1948, с.122). н, г дыбыстары морфологиялық жылысудың 
нəтижесінде көптік жалғауының құрамында қалып қоюы мүмкін. Өйткені 
жылысу – барлық тілдерге ортақ заңдылық. Бұлай болған жағдайда т-ның ұяң 
варианты д қай құрамда келсе де көптік мағынаға ие болып тұр. 

Бұл айтылғандардан мынадай қорытынды шығады: көптік жалғауы 
тарихқа белгісіз бір кезеңде жеке сөзден пайда болған. Оның лексикалық 
мағынасын түркі тілдеріндегі кейбір түбірлер (талай, самса т.б) ғана еміс-
еміс, сезілер-сезілмес көмескі күйде сақтап қалған. Ал грамматикалық мəні 
негізінен т(д), с(з), ш(ж) фонемалары (бұлар ц аффрикатынан өрбіген –Б.С), 
тш(ч) аффрикаты арқылы беріледі. Бұл фонемалар алтай семьясындағы 
барлық тілдерге ортақ жəне олардың ол бастағы фонетика-фонологиялық 
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негізі бар. т(д), с(з), ш(ж),тш(ч) форманттарына -ар/-ер, -əм/-эм, -ул/-үл, -
ан/-ен сияқты морфемалар кейінгі дəуірлерде кіріккен («Кейінгі дəуір» 
дегеніміздің өзі кем дегенде бес-алты мың жылды қамтиды –Б.С.). 

Сонымен жаңа ғылыми болжам бойынша, қазақ тіліндегі көптіктің -тар/-
тер, -дар/-дер, -лар/-лер варианттарының ең көнесі – *-тар. Бұл екі 
элементтен тұрады: т жəне -ар. т – көне көптік формасының сарқыншағы, *-
ат, *-ут, *-ит тұлғаларында бұрынғы қалпына келеді. «Ортақтық», 
«жинақтау», «мол болушылық», «көп, өте көп болу» т.б. ұғымдарын береді. -
ар объектінің яки субъектінің көптігін растайтын, сондай-ақ атқарылған іс-
əрекеттің анық, күмəнсіз екендігін білдіретін, тарихи тұрғыдан демеушілік 
қызмет атқарған көне көмекші етістік. Түркологтар түпкітек (архетип) деп 
таныған -лар/-лер формасы кейін пайда болған варианттардың бірі ғана. Ол – 
т>л ауысуы негізінде тілдік өмірге келген формант. Анығырақ айтқанда, л 
соноры (айтылуы жеңіл болғандықтан) т қатаң дауыссызын ығыстырып, 
орнын басқан. Ығыстырушы дыбыстардың қатарына н, м сонорлары да 
жатады. Бұл заңдылық түркологияда кейінгі жылдарда ғана ашылғандықтан, 
т~л сəйкестігі тілші ғалымдарға осы кезге дейін жұмбақ болып келген. Сайып 
келгенде, көптік жалғаулары – түркі халықтарының өзімен бірге жасасып 
келе жатқан ең ежелгі құбылыс. 

Көптік жалғауының -тар/-тер, -дар/-дер варианттарының да пайда болу 
тарихы əріде жатыр. Түркі тілдері дамуының диахрония дəуірлерінде 
бірыңғай жуан дауыстылар мен қатаң дауыссыздар болғанын, синхрония 
дəуірлерінде жіңішке дауыстылар мен ұяң дауыссыздар тілдік өмірге 
келгенін қайталап айтамыз. Сонда т>д, а>е фонологиялық өзгерістерін 
диахрония мен синхрония жемістері деп тануымызға тура келеді. Демек, 
санамаланған алты варианттың түпкітегі (архетипі) *-тар екендігінде дау 
жоқ. Əңгіменің барлығы осы вариант төңірегіне шоғырлануы оның түпкітек 
болғандығынан деп түсінген жөн. Əлем тілдерінде ат~та сингармониялық 
варианты «бір», «жеке», «дара» ұғымдарын береді. Ол антонимиядағы 
энантиосемия құбылысына бағынып, көптік мағына беруі де ықтимал. Бұл 
жайтты да ескермеске болмайды. Көптік жалғауларының даму тарихы 
қысқартып айтқанда осындай. Алда істелер жұмыстар əлі де көп. 

      *** 
Зат есім жалғауларын жан-жақты зерттеу барысында бүкіл көне, ескі, 

жаңа түркі тілдерінің өзара сабақтастығын ашып алмайынша, көне қыпшақ 
ескерткіштері тілі мен қазақ тілінің сабақтастығын ашу мүмкін емес 
екендігіне анық көзіміз жетті. Тарихтың өн бойында біріне-бірі ұласып 
жатқан ұзақ-сонар жүйелік ерекшеліктердің қай бөлегі бүкіл түркі тілдеріне 
ортақ, қай бөлегі көне қыпшақ ескерткіштері тіліне ортақ, қай бөлегі қазіргі 
қазақ тіліне ортақ деген сұраққа ғана жауап қайтаруға болады. 

«Кодекс куманикус» жəне «Ат-тухфа аз-закийа...» ескерткіштерінің тілі 
оғыз тілдерінің фонетикалық, лексикалық, грамматикалық əсеріне едəуір 
дəрежеде ұшырағанымен, қыпшақ элементтері шын мəнінде басым 
екендігімен назарға ілігеді. Осы себепті көне қыпшақ ескерткіштері тілі мен 
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қазақ тілі бір-біріне аса жақын. Көзге түсетін айырмашылықтар мына 
төмендегідей. 

Қазақ тіліндегі көмектес септігінің -мен/-пен/-бен формалары түркі 
тілдерінің бірде-бірінде жоқ. Оның орнына билəн, бирлан, бирла, била, ила, 
ла шылаулары пайдаланылады. «Кодекс куманикус» ескерткіші тілінде била, 
билəн «Ат-тухфа аз-закийа...» ескерткіші тілінде била, бирла шылаулары 
ғана пайдаланылған. Бирла, била шылауларының қолданылуы «Ат тухфа аз- 
закийа...» ескерткішін оғыз тілдеріне қарай жақындатса, билəн шылауында 
соңғы н дыбысының сақталып қалуы оны қазақ тіліне бір табан жуықтатады. 
Алайда бірен-саран тілдік фактілер мəселені шеше алмайды. Барлық тілдік 
фактілерді есепке алғанда «Кодекс куманикуске» қарағанда «Ат- тухфа аз- 
закийа...» қазақ тіліне едəуір жақын. 

Тілдердің тарихи дамуы барысында тап-таза эволоюциялық жолмен 
пайда болатын фонологиялық өзгерістер бар да, дыбыстардың өзара 
ықпалдасуы негізінде пайда болатын фонетикалық өзгерістер бар. Біз 
бұларды əрдайым ажырата қарастыруымыз кажет. Себебі, кейде фонетикалық 
өзгерістер фонологиялық өзгерістерге, керісінше, фонологиялық өзгерістер, 
фонетикалық өзгерістерге ұқсап кетіп жатады. Жалғаулардың даму, өзгеру 
эволюциясын зерделеген кезімізде осы ақиқатты анық аңғардық. 

Тарихқа белгісіз аса ежелгі дəуірлерде түркі тілдерінде *-ан, *-ун, *-ин 
формалары есім көрсеткіштері болғандығын нақты тілдік фактілер растайды. 
Осылардың арасынан *-ун көрсеткіші зат есімдерден изафеттік тіркес 
жасауға белсене араласқан. Фонологиялық заңдылықтар негізінде 
еріндіктердің езуліктерге айналуы, жуан дауыстылардың жіңішке 
дауыстыларға ауысуы тілдік өмірге -ын/-ін формаларын əкеледі. Түркі 
тілдерінің көне жүйесі жаңа жүйеге көшпестен бұрын анықтауыш өзі 
анықтайтын сөзінен кейін тұрған заманда изафеттік тіркестің алғашқы 
сыңарына қосылған -ун (кейінгі замандарға -ын/-ін) тəуелдік жалғауына, 
екінші сыңарына қосылған -ун ілік септігінің жалғауына айналады. Есім 
көрсеткіштерінің арасында *-ин формасы есімдіктерге қосылған. 
Есімдіктердің арасында жіктеу есімдіктерінің аса жиі пайдалануы *-ин 
тұлғасын фонетикалық өзгерістерге ұшыратқан. Бірте-бірте -ың/-ің 
тұлғалары қалыптасқан: *-ин>-ың/-ің. Соңғы ң фонемасының берік 
орнығуына қ, к, ғ, г дыбыстарының ықпалы өте күшті болған.  

Түркі тілдері көне жүйеден жаңа жүйеге көшкенде анықтауыштар өзі 
анықтайтын сөзінің соңында тұру позициясын өзгертіп, анықтайтын сөзінің 
алдына шыққан. Осы себепті тəуелдік жалғаулары мен ілік септігі тілдік 
категориялар ретінде əбден орнығады. Ілік септігі жалғауының септіктер 
парадигмасына қосылуына түркі тілдерінде өте жиі жұмсалатын алды, 
арты,асты, бері, іші, сырты, түбі, шеті, тұсы сияқты толып жатқан көмекші 
есімдердің ықпалы аса зор болғандығын да атап өткен жөн. 

Əуелгі кезде атау септігі, ілік септігі жəне тəуелдік жалғауларының 
формалары бірдей болған: -ын/-ін. Алайда бұл омонимдестік бірте-бірте өз 
маңызын жояды. Атау септігі формасынан əр түрлі фонетикалық өзгерістерге 
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ұшырағандықтан тəуелдік жəне ілік жалғаулары өз алдына бөлініп шығады: 
ілік жалғауы -ың/-ің-ге, тəуелдік жалғаулары І жақта -ым/-ім-ге, ІІ жақта -
ың/-ің-ге, ІІІ жақта -ын/-ін-ге айналады. Сан алуан тарихи жағдайларға 
байланысты бүкіл қоғам, өмір жағдаяттары өзгереді. Тіл де көне жүйеден 
жаңа жүйеге көше бастайды. Осыған байланысты атау септігі де өзінің 
бұрынғы мəнін жоғалтады. Белгілі бір атау формалары өз орнын қазіргідей 
нольдік формаға айырбастайды.  

Үшінші жақ тəуелдік жалғауы бір бүтін -ын/-ін-ніңекіге жарылып, ІІІ жақ 
тəуелдік міндетін -ы дауыстысы атқаруы, тəуелдік жалғауы құрамындағы н-
нің өлі формаға айналуы бүкіл септік парадигмасына өзгеріс əкеледі. Ілік 
септігінің -ың/-ің формасы -ның/-нің-геөзгеріп, бұрынғы нольдік формадағы 
(үшінші жақта тəуелденгенде) табыс септігі міндетін өлі н формасы 
атқарады. Барыс септігі жалғауының басқы дыбысы ғ-ны, шығыс септігі 
жалғауының басқы дыбысы т-ны тəуелдік жалғауы құрамынан бөлініп 
шыққан өлі н ығыстырып шығарып, орнына өзі тұрақтайды: -н+-ға>-на, -н+-
тан>-нан. Осы өлі н жатыс септігі жалғауының алдында əлге дейін селбесіп 
келеді: -нда/-нде. Үшінші жақ тəуелдік жалғауының бір бүтін -ын/-ін 
формасы екіге жарылғанда пайда болған ы дауыстысы ІІІ жақ тəуелдік 
жалғауы міндетін атқарумен қатар, жіктеу есімдіктері көмектес септігі 
жалғауын қабылдағанда өлі форма ретінде қыстырма дыбыс міндетін де 
атқарған: сен+і+мен, мен+і+мен. 

Көптік жалғаулары тарихқа белгісіз ежелгі дəуірлерден түркі, моңғол 
тілдерінде өмір сүріп келеді. Бұл тілдерді өзара салыстырғанда, негізгі 
грамматикалық көптік мағына т/д, с/з, ш/ж дыбыстарында сақталғандығы 
анықталды. Əр түрлі грамматикалық өң, реңк беретін -ар/-ер, -əм/-эм, -ул/-
үл, -ан/-ен формалары аталған дыбыстарға кейінгі дəуірлерде қосылып, 
кіріккен. 

Түркі тілдерінде бүкіл грамматикалық түпкітек формаларда болып өткен 
өзгерістер, соның нəтижесінде пайда болған сан алуан варианттар бірде-бір 
түркі жазба ескерткіштерінде, немесе қазіргі түркі тілдерінде толық 
сақталмаған, тұтасынан қамтылмаған. Кейбір өзгерістер бірінде бар болса, 
бірінде жоқ болып шығады. Қай тілде қай форманың сақталуы сол тілдің 
даму ерекшеліктеріне тікелей тəуелді. XIV-XV ғасырлардағы қыпшақ 
ескерткіштері тілі мен қазіргі қазақ тілі арасындағы грамматикалық формалар 
бойынша айырмашылықтар осы заңдылықтардан келіп шығады. Оларды 
жалпытүркілік дамудың бір-бір бунағы, буыны (звеносы) деп қарастыру 
қажет. 
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Abstract 
Six Major Powers (Germany, Austro-Hungary, England, Russia, France, Italy) 

besides Russia unsatisfied with the decisions taken in the San Stefano Treaty 
between the Ottoman Empire and the Russian Empire (the latter to dominate in 
terms of the treaty), called the Berlin Congress on June 13, 1878, to design a new 
political map of Europe, to stop the momentum of Russia and to set their strategic 
and influence points in the countries of the Balkan Peninsula.  

Major Powers at the Berlin Congress have treated problems of Balkan states, 
but have not solved their crisis. In the worst manner the Albanians problem was 
treated, where not only did not won their state as other Balkan states but even 
worse, its territorial integrity served as spoil of market to satisfy the appetites of the 
Balkan states, and which were supported even from diplomacy of European states.  

Key Words: Berlin Congress, Albanians, History Research 
 
Özet 
Osmanlı İmparatorluğu ile Rus İmparatorluğu arasında akdedilen ve Rusya’nın 

şartlarını dayattığı Ayastefanos (Yeşilköy) Antlaşması ile alınan kararlardan Rusya 
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haricinde memnun olmayan altı büyük devlet (Almanya, Avusturya-Macaristan, 
İngiltere, Rusya, Fransa, İtalya), Avrupa’nın siyasi haritasını şekillendirmek, Rus-
ya’nın hızını durdurmak ve kendi stratejik noktalarını belirleyip Balkan yarımada-
sındaki etkisini yerleştirmek için 13 Haziran 1878 tarihinde Berlin Kongresi’ni 
düzenlemişlerdir.  

Büyük devletler Berlin Kongresi’nde Balkan ülkeleri sorunlarını ele almış, an-
cak problemlerini çözmemişlerdir. Arnavut meselesi en kötü şekilde ele alınarak, 
diğer Balkan ülkelerinden faklı olarak kendi devletlerini elde etme imkanı sunul-
madığı gibi Arnavutların toprak bütünlüğü, Avrupa diplomasisi tarafından destek-
lenen Balkan ülkelerinin iştahını tatmin edecek eşya muamelesi görmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Berlin Kongresi, Arnavutlar, Tarih Araştırmalar 
 
 
Six Great Powers such as Germany, England, France, Russia, Austro-Hungary 

and Italy, unsatisfied with the agreement and the decisions that came out of San 
Stefano's Treaty*, between the Russian Empire and the Ottoman Empire, on March 
3, 1878, gathered in Berlin to design a new political map of Europe by areas of 
interest, indicating the language of force, stopped strengthening and expansion of 
the Russian Empire in the Balkan Peninsula countries. The Great Powers at the 
Congress of Berlin represented politically by: "Germany - Prince Bismarck, 
Austro-Hungary - Count Andrássy, France - Monsieur Waddington, United 
Kingdom - Lord Beaconsfield, Italy - Count Corti, Russia - Prince Gorchakov, 
Ottoman Empire - Alexander Karatheodori Pasha, Mehmet Ali Pasha and 
Sadoullah Bey"1. 

The new political map was as the result of primarily two associates, Emperor 
Napoleon III and Otto von Bismarck*. "They support their policy: Realipolitik - 
notion that relations between states are determined simply by force and that the 
most powerful wins2” 

                                                 
1Skender Rizaj, British Documents on the Albanian League of Prizren and the 

beginning of breakdown of Balkans (1877-1885), Prishtina, 1996, p. 62-63 
* Treaty of San Stefano, not only left Albania under Ottoman rule, but rather 

substantially cut its territory in favour of, first and foremost, Bulgaria, and then Montenegro 
and Serbia. In Bulgaria's borders will be included some Albanian populated regions like 
Tetovo, Kicevo, Gostivar, Debar, Struga, Pogradec, Korca, etc. (Article 6); Montenegro 
was given Ulcinj, Bar, Kraja Anamali, Hoti, Gruda, Kelmendi, Vermoshi, Plava, Gucia, 
Rugova, etc.. (Article 1); Serbia extended to Pristina Sanjak, near Mitrovica, (Article 3). 
Taken from the Acts of the Albanian National Renaissance 1878-1912, Tirana, 1978, p. 11. 

* Otto Von Bismarck came from a distinguished Prussian family, and ardent enemy of 
the revolution of 1848 in Prussia. In 1862, Bismarck became Ministerprasident (prime 
minister). 

2Henry Kissinger,Diplomacy,Tirana, Leart, 1999, p.104 
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"During the Congress, which lasted a full month, from 13 June to 13 July 1878, 
the German power was represented by Prince Otto von Bismarck"3 * who, with the 
economic development of 1878, began to disrupt the balance of Europe, and in 
order to solve the great Eastern Crisis has chosen Berlin, which he considered as 
"the new symbol of economic power". Decisions would be taken unanimously, 
meaning: full accordance of six Great Powers. 

"In the Congress of Berlin (13 June - 13 July 1878) Great Powers, decided that 
instead of San Stefano's Bulgaria, to create the Principality of Bulgaria, much 
smaller than the first one, which would extend between the Danube and the Balkan 
mountain range, tributary and under the nominal vassalage of Istanbul. Meanwhile, 
out of the remaining part, the southern part of Bulgaria was decided to be 
established as an autonomous province named Eastern Rumelia, which will remain 
within the Ottoman Empire, but with a Christian governor" (Articles I - XXII)4 

Beside the representatives of the great powers, the Congress of Berlin was 
attended by representatives of the Balkan states (Serbia which was seeking for the 
territory of Kosovo, Bulgaria, the territories that were given to her in San Stefano, 
Montenegro, seeking for Shkodra and other northern territories whereas "Greece, 
specifically sought to annex beside Crete, Thessaly and southern Macedonia, the 
whole Epirus up to rivers Vjosë and Aliakmon, including as northern points the 
cities of Vlora, Tepelena, Permet and Konica"5, the exception was Romania). 
These cleavages fret excessively the population of Albanian territories, but 
unfortunately they were not able to mend their decisions, although they never sat 
back. 

The Congress was attended by a government delegation of the Ottoman Empire 
led by Karatheodori* Pasha with his first assistant Mehmet Ali Pasha*. "The 
former prime minister, Sadik Pasha, was appointed to represent Turkey at the 
Congress of Berlin as the first omnipotent ... On Thursday he was called to the 
Council of Ministers, where he was given the instructions... on Friday morning 
while he was explaining his visit to the representatives of participating 
powers/states, suddenly through a Sultan's decree in this position was appointed 
the second omnipotent Karatheodori Efendi, who was also promoted to the position 
of Mushir and charged with state duty in the Ministry, ... Sadik Pasha was notified 

                                                 
3Misha Glenny, Ballkan's History, 1804-1999, Nationalism, Wars and Great Powers, 

London, 2000, p.136 
4Gazmend Rizaj, Upper Albania,1800-1913, Prishtina, 2011, p.131 
5AKSH, Kristo Frasheri, Albanian League of Prizren 1878-1881, Tirana 2012, p. 262 
* Karateodori Pasha, was Fanariot greek, taken from Misha Glenny, Ballkan's History, 

1804-1999, Nationalism, Wars and Great Powers, London, 2000, p.140 
* Mehmet Ali Pasha, with the birth name of Karl Detroit was born in Brandenburg, 

near Berlin, taken from Misha Glenny, Ballkan's History, 1804-1999, Nationalism, Wars 
and Great Powers, London, 2000, p.14, (Turkish marshal of Germa descent) 
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that he won't be departing to Berlin and Karatheodori Efendi was invited to select 
his staff for his mission"6. 

Consecutive wars with Russian Empire weakened significantly the Ottoman 
Empire, which at the Congress of Berlin in 1878, attended only as observer, 
without the right to vote.  

"But the Turkish delegation didn't have equal rights to those of the Great 
Powers. He could discuss of any issue on the agenda, but was not entitled to vote 
on the decisions of Congress"7. 

At this congress, the Albanians came out as the most harmed, who not only 
were not invited, but even worse, the Great Powers traded their territorial integrity, 
by satisfying the requests of neighbouring states; residents of the Albanian 
population in order to protect their lands engaged the intellectuals of that time. 

"Albanians who sent their two most prominent intellectuals, Abdyl Frasheri 
and Jani Vreto"8 could not persuade the Great Powers.  

This forced Albanians to ceaselessly address the Great Powers with various 
petitions and memorandums in defence of their lands. The decisions of the 
Congress of Berlin seriously jeopardised the interests of the Albanian people and 
territorial integrity of Albania. Albanians were not granted even the basic right to 
live free and to govern themselves. 

"The Congress of Berlin was also addressed by another protest from Prishtina, 
by the population of Kosovo, Dukagjini, Debar, Skopje, Bitola, Tetovo, Yeni Pazar, 
Senica, Taslixhe and Gucia, expressing disagreement with the agreement, under 
which a part of the Albanian territories were annexed by Serbia, Montenegro and 
Bulgaria" 9. The Congress of Berlin (1878), appointed Mehmet Ali Pasha as the 
key person, with experience, to hand over the lands of the Albanian population to 
Serbia and Montenegro. "Today Mehmet Ali Pasha, left Istanbul being appointed 
as a Turkish commissioner for implementation of the articles of the Treaty of Berlin 
regarding the handing over the territories to Serbia and Montenegro, and to 
convince the Albanian people of the provinces earmarked for handover. ..." 10 

                                                 
6 HofStaatsArchiv, Wien, NeueFreiePresse, Nr. 4958, 17. Juni 1878, Vien, 

Morgenblatt, S.1.(free translation) 
7Academy of Sciences of Albania, Institute of History, History of Albanian nation, Ti-

rana , 2002, p. 161 
8Misha Glenny, Ballkan's History, 1804-1999, Nationalism, Wars and Great Powers, 

London , 2000, p. 142 
9 M. Rizvanolli, War of Serbia and Montenegro for the occupation of the Albanian 

lands during the Eastern Crisis, 1875-1878, Gjakova, 2007, p. 73. 
10 Archive of Kosovo, Skender Rizaj,British Documents on the Albanian League of 

Prizren, (1878-1881),Prishtina,1978, p.80 
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Having provided an infantry regiment of three battalions, Mehmet Ali Pasha, 
went to Gjakova to inform the population about possible consequences if they did 
not obey his order to hand over the land to Serbia and Montenegro, under the 
Treaty of Berlin. His arrival in Gjakova, specifically at the Tower House of Abdul-
lah Pasha Dreni, sparked major reactions to the whole Albanian population and 
particularly to that population planned to be given as a "gift" to Serbia and 
Montenegro. After a bloody war that took place between the rebels who were led 
by Sylejman Vokshi, and those who defended Mehmet Ali Pasha, the latter was 
killed."Unsuccessful talks of the 1st and 2nd of September 1878, triggered a war that 
lasted until September 6, 1878, where Mehmet Ali Pasha, Abdullah Pasha Dreni, 
Shaqir aga Curri, Bajram aga Rrustemi, were killed, with around 100 others 
surrounded in Saraj while on the League side, 400 warriors were killed and 700 
wounded" 11. At the same time Mehmet Ali Pasha, informed the prince of Serbia 
and Montenegro, for his mission, who they welcomed, but the Albanian population 
had a great reaction where as a consequence Mehmet Ali Pasha remained dead, the 
death that shook diplomacy of Great Powers, especially the Ottoman Empire. The 
correspondence to inform about the killing started. "News of the killing of Mehmet 
Ali Pasha, created here a very deep impression, for Turkey totally undesirable 
news and unpredictable damage to their interests, if fierce measures are not taken 
immediately to protect its authority in Albania..."12. The killing of Mehmet Ali 
Pasha, shook not only the Porte, but the Great Powers diplomacy as well, who 
through telegrams informed their bodies. One of them is the Austro-Hungarian 
consul in Shkodra, Lippich, who in his telegram dated September 8, 1878 informs 
the following: "A telegram that came tonight from Prizren says that Mehmet Ali 
Pasha was killed in Djakova on the 6th of this month after a three-day fightings 
against superior rebel forces..."13. The head consul Lippich, through a telegram 
informed Vienna of the killing of Mehmet Ali Pasha "A telegram that came tonight 
from Prizren says that Mehmet Ali Pasha was killed in Djakova on the 6th of this 
month after a three-day fightings against the superior rebel forces. With him were 
massacred Abdullah Pasha; in whose house he has been trapped by rebels and 
many others."14 

Beside protests, provincial and general national uprisings, the League bodies 
addressed the Great Powers, with the option for autonomy within the Ottoman 

                                                 
11M. Rizvanolli, War of Serbia and Montenegro for the occupation of the Albanian 

lands during the Eastern Crisis, 1875-1878, Gjakova, 2007, p. 183 
12Archive of Kosovo, Skender Rizaj, British Documents on the Albanian League of 

Prizren, (1878-1881) ,Prishtina, 1978, p.91 
13 Beqir Meta, Ferit Duka, Mareglen Verli, Albanian League of Prizren in Austro-

Hungarian Documents 1878, Volume I, Albanica, Tirana – Prishtina 2008 p.297 
14 The Archive of Natioanl Museum - Shkodra- Reports of the top Austro-Hungarian 

consulate in Shkodra to the Ministry of Foreign Affairs of Vienna, the telegram of consul 
Lippich, Vj.30-1-103, nr. 4827/501, 8 September 1878, Shkodra. 
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Empire, but there were also the ones that were seeking for the unification of 
Albanian lands in an independent Albanian state.  

"Thus, in the memorandum, that a group of Shkodra patriots sent on June 13, 
1878 to Lord Beaconsfield, head of the British delegation at the Congress of Ber-
lin, after talking in detail about the danger that threatened the territorial integrity 
of Albania by neighbours, it is proposed, as the most appropriate solution for the 
Albanian cause, under the circumstances that Eastern Europe was, the creation of 
an independent Albanian state"15. 

This would be an opportunity for the Albanian people as every nation in 
Europe to live free and serve the Balkan's equilibrium and beyond. But useless, the 
Great Powers for their political and strategic interests rejected the requests and the 
reality of Albanian people, by denying them the right of being equal among equals. 
Despite this ignorance towards them, the leaders of the League continuously 
insisted that Albanian cause is addressed by this Congress. 

"Abdyl Frashëri, head of the delegation, tried to convince the president of the 
Congress, Chancellor Bismarck, in a meeting that he had with him, to include in 
the agenda of a session the issue of the Albanian nation. But German Chancellor 
refused that, by brutally stating that "there is no Albanian nation" "16.  

This indicated that the territorial integrity inhabited with the Albanian majority 
is under the sovereignty of the sultan, and as such should be divided and shared to 
the neighbouring countries, or Balkan monarchies, by expanding territories of 
Serbia and Montenegro, Bulgaria, Greece. 

Memorandum of 13 June 1878 of the Great Powers, among others contains: 
"Albania cannot join with Greece, profound race differences: language, culture 
and civilization make this union impossible; Albania will never accept the Slavic 
occupation, whether it is from the borders of Bulgaria, or of Montenegro; Albania 
will not accept it and this is proven by more than four centuries of battles to 
preserve intact the character, traditions and national physiognomy."17But it was in 
vain, the Great Powers had designed the new map of Europe. "However, the Great 
Powers in Berlin gave to Serbia Albanian areas of Sanjak of Nish that is 
10,972km2, with 614 villages and eight cities, of which more than half of the 
inhabitants of this territory were Albanians, indigenous inhabitants"18. 

                                                 
15 Academy of Sciences of Albania, Institute of History, History of Albanian nation, 

Tirana, 2002, p. 162 
16Same p. 162 
17The Archive of National Museum - Shkodra - Reports of the top Austro-Hungarian 

consulate in Shkodra to the Ministry of Foreign Affairs of Vienna, year 1878-79, Shkodra, 
vj. 30-65. 

18Gazmend Rizaj, Upper Albania,1800-1913, Prishtina 2011, p.135 
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Montenegro as well, was fairly awarded by the Great Powers at this congress, 
as a gift they received approximately half of the territorial integrity (which they 
still have), with majority of Albanian population.  

"Montenegro, at the Congress of Berlin, under Articles XXXI-XXXIII, along 
with recognition of independence, gained Niksic, Kollashin, Spuzh, Podgorica, 
Zhabjak, Tivar, Plava and Gucia, but due to armed resistance by the Albanian 
League, instead of Plava and Guci, the Great Powers decided that Montenegro be 
granted Ulcinj"19 

Bulgaria in comparison with decisions of San Stefano has taken less, but that 
does not mean that the Albanians were not harmed. What was given to Bulgaria 
which was not Bulgarian, majority belonged to Albanians. "It is contrary to the 
leaders and Humanism for us to submit to the Serbian and Bulgarian 
administration, since there is no connection between them and us”20. By protesting 
in the name of humanity, on the same time claiming they don`t recognize any other 
government rather than the Ottoman government, which shows that they are under 
autonomist program under Sultan. 

“Bulgaria did not enjoy the territory of eastern Albania, but, on the other 
hand, Greece (which did not benefit anything from the Treaty of San Stefano) got 
the territories of Çameria. 

The Berlin Treaty besides enabling Austria-Hungary to conquer Bosnia and 
Herzegovina allowed to invade one day Kosovo as well, by previously winning the 
right to establish military garrisons and build strategic roads in Novi Pazar sancak 
"until beyond Mitrovica”.  

These concessions brought Vienna to cast the first step to conquer in one day 
entire Kosovo and then get access in Thessaloniki”21. 

The fight for dominance over the monopoly broke out between the great 
powers, Russia was keen to preserve the decisions taken in San Stefano. Austria - 
Hungary desiring to extend its expansion in the Balkans wanted to stop Russia’s 
momentum. France by using the policy of neutrality with Russia wanted to isolate 
Germany and worsen the Russia's relations with Britain. While the Italy considered 
Austria -Hungary as main rival, by any means required solutions that weaken the 
position of Austria-Hungary in the Balkans.  

“Russian Empire fought to sanction the terms of the San Stefano Treaty, while 
Great Britain and Austria-Hungary tried to lessen as much as possible the Russian 
benefits and strengthen their own position in Eastern Europe. German Empire 
attempted to satisfy Austria-Hungary in order not to let them join with France to 

                                                 
19Gazmend Rizaj, Upper Albania,1800-1913, Prishtina 2011, p.137 
20Skender Rizaj, British Documents on the Albanian League of Prizren and the 

beginning of breakdown of Balkans (1877-1885), Prishtina, 1996, p.62 
21History of Albania, Volume II, 1930’s of cent. XIX-1912, Tirana 1984, p. 216. 
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neutralize objection of Russia, provoking a deterioration of its relations with the 
British Empire. France's main objective was to politically isolate the Germany, 
whereas Italy, in turn, required other solutions that will lead to the weakening of 
the Austro-Hungarian Empire in the Balkan Peninsula”22. 

Berlin Congress, regarding the Albanian matter, does not differ at all from the 
tragedy played out in San Stefano. Berlin Congress only made several changes in 
the interests of the Great Powers, these changes aimed at weakening of Russian 
Empire and strengthening Austria - Hungary in the Balkan territories, pretending to 
prevent Russian expansion. 

“Congress of Berlin decided to extend its territory between the Danube and 
Balkan mountains. Areas south of the Balkan Mountains would create one 
autonomous province of the Ottoman Empire called Eastern Rumelia. Territories 
of Macedonia, together with Albania's eastern provinces, which under the San 
Stefano Treaty bestowed to Bulgaria, also remained under Ottoman rule. Congress 
of Berlin recognized the independence of Romania, Serbia and Montenegro.”23 

Even though they were part of the Ottoman administration, Serbia, Montenegro 
and Romania were recognized as fully independent states and as a reward, besides 
their territories they were also given other areas to the detriment of other nations 
such as: being formally still part of it, North Dobruja given to Romania and extract 
from her the province of Bessarabia in favour of Russia. Austria was granted the 
right to invade Bosnia and Herzegovina. Russia took Batum, Kars and Ardahan, 
France was granted secret permission to take Tunisia, which was formally part of 
Turkey. The Germans have not taken any territories. "Preserving the peace was 
great benefit to Germany”24.  

Significant changes were made between Serbia and Montenegro border. 
Austria-Hungary, decided that Serbia shall not expand to the south (in the direction 
of Novi Pazar, Mitrovica and Prishtina, which Vienna coveted for itself), but on the 
southeast, giving the provinces of Pirot, Train, Nish and Vranje; all these areas, by 
San Stefano Treaty were promised to Bulgaria. Due to same reason, at with the 
insistence of Vienna, Montenegro did not get territorial gains in northern side, 
towards Herzegovina and Novi Pazar. "According to the Berlin Treaty, it will 
extend mainly from the south side: it shall take the provinces of Tivar, Podgorica, 
Plava, Gucia, Rugova and Kolasin. Annexation of Ulçin was not recognized, but 

                                                 
22Albanian Academy of Sciences, Institute of History, History of Albanian nation, Ti-

rana, 2002, p. 162 
23Albanian Academy of Sciences, Institute of History, History of Albanian nation, Ti-

rana, 2002, p. 162 
24Norman Rich, Diplomacy of the Great Powers 1814-1914, Tirana, Toena, 2006, 
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Cetina gain the right to sail Montenegrin trade ships freely in Buna River and 
Shkodër Lake”25. 

Two great powers, which had not participated at all in Russo-Turkish war: 
Austria-Hungary and the UK, had territorial gains at Ottoman Empire expenses, 
especially Austria-Hungary, which won the right to invade militarily, supposedly to 
administer the areas of Bosnia and Herzegovina. Besides Spic harbour, on the 
southern shores of Dalmatia which formally annexed, it also won the right to keep 
military garrisons in the Sancak of Novi Pazar. By playing the role like a lawyer to 
defend the Ottoman Empire, "Great Britain gained the right to invade Cyprus”26, 
which pretended in the Congress, to be an ardent defender of the Ottoman Empire. 

Although Greece was not participating in the Russo-Turkish war, she claimed 
to annex Thessalia, Macedonia, Crete and especially Epirus (Vilayet of Janina). 
England objected this, but in the end it was decided that the border in Thessaly and 
Epirus to be delineated by a Turkish-Greek commission. However, Congress 
recommended that Kalamas River in Epirus and Selemvria River in Thessaly to 
serve as boundary line. "If Greece and Turkey do not agree between them, stating 
in Article 24, then the Great Powers shall intervene."27. Interests of the Albanian 
people with decisions of the Congress of Berlin were severely violated. 

Great powers closed their eyes to the Albanian cause. Territorial integrity 
served to satisfy the demands for territorial expansion of neighbouring countries. 
Although territorial gains were reduced compared with the Treaty of San Stefano, 
Montenegro was given except Tivar, also Plava and Gucia (Articles 28, 29 of the 
Berlin Treaty). "Greece was granted the right to require border revision in harm of 
the Albanian lands in the south (protocol no. 13), however the Treaty did not have 
any final decision on this matter”28 . 

The reason why the Albanian cause as an issue of its own, was not included on 
the agenda is that; in the Congress of Berlin, the Great Powers did not address the 
problem of Albanians as diplomatic issues, but as geographical area, whose 
territory will serve as the commodity market, to satisfy the interests of 
neighbouring countries, and in return, the Great Powers would easier realize their 
aspirations for dominance in strategic points. 

Aspirations of Austria-Hungary for access in Thessaloniki encouraged her on 
building strategic roads in Sancak of Novi Pazar, beyond Mitrovica, to enable 
themselves the invasion of Kosovo at later stage, same as they did with Bosnia and 
Herzegovina.  
                                                 

25Albanian Academy of Sciences, Institute of History, History of Albanian nation, Ti-
rana, 2002, p. 163 

26 Norman Rich,Diplomacy of the Great Powers 1814-1914, Tirana,Toena, 2006, p.227 
27Albanian Academy of Sciences, Institute of History, History of Albanian nation, Ti-

rana , 2002, p. 164 
28Arben Putro,Diplomatic history of Albanian matter, Tirana, 2003, p.19 
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Decisions that Congress of Berlin took harmed the Albanian cause, both 
politically and territorially, by breaking its territorial integrity, especially the 
Article 23 of the Treaty and item no. 13 of the Protocol of Congress of Berlin.  

According to Article 23, the High Porte was forced to draft for Balkan 
territories that were under its rule, the "organic regulation" for autonomous 
administration of vilayets. While the second one or Protocol No. 13 of the 
Congress of Berlin was related to Venoms of Mirdita.  

Initially the issue was raised by the representatives of France and Austria-
Hungary. They sought by High Porte to observe also in the future the "privileges 
and immunities” (namely: Venoms, ), that Mirdita peoples enjoys “ab antiquo” 
(since ancient times). Representatives of the High Porte, initially objected point no. 
13 "However it added that the High Porte had no intention to implement its 
reforms in the Mirdita region”29.  

Article 23 seriously violated Albania’s vital interest. Albania unlike 
neighbouring states which were given "territorial gifts" is denied the right to join 
four vilayets in a single vilayet. This formula is not applied to other Balkan 
countries.  

“It should be mentioned the initiative of representatives of Austria-Hungary 
and France to include in the protocols of Congress of Berlin (second part of 
protocol no. 13) the issue of "privileges and freedoms" of Mirdita that were 
"traditionally recognized" (db antiquo). It might be thought that this comes from 
the narrow frame of border issues to touch upon, except this, also the other aspect 
of the Albanian cause, that of the autonomy” 30. 

Even our Renaissance movement members supported the reforms for autonomy 
as a basis for territorial unification of four vilayets in a single one. 

“Protocol No.13 cleared the path for Vienna, which for a long time enjoyed the 
right of defending the Catholic population in Ottoman Empire (kultusprotektorat) 
to intervene freely in internal life of Mirdita and turn it into an advanced foothold 
for its further expansion towards Adriatic coast of Albania and towards the Central 
Balkan territories”31.  

After a month of intensive work, the Congress of Berlin, on 13 July 1878, 
completed its work. These outcomes were beneficial by the Balkan countries such 
as Serbia, Montenegro, Romania, Bulgaria, Greece, but not for Albania.  

                                                 
29Albanian Academy of Sciences, Institute of History, History of Albanian nation, Ti-

rana, 2002, p. 164 
30Republic of Albania, Academy of Science, Arben Putro, Diplomatic history of 

Albanian matter, Tirana, 2003, p.19 
31Albanian Academy of Sciences, Institute of History, History of Albanian nation, Ti-

rana, 2002, p. 166 
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This Congress did not address the Albanian matter as National matter, and its 
territorial integrity served as a robbery heaven to satisfy the interests of 
neighbouring states, and the abovementioned realized their predatory aspirations. 

For Albanian nation remained only one option, the option of uprising. 
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ŞİİR DÜNYAMIZDA ÂŞIK VEYSEL 
 

ASHIQ VEYSEL INOUR WORLDOF POETRY 
 

АШЫК ВЕЙСЕЛЬ В НАШЕЙ ПОЭЗИИ 
 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI* 
 

      Gün ikindi akşam olur 
      Gör ki başa neler gelir 
      Veysel gider adı kalır 
      Dostlar beni hatırlasın 
 
Özet 
Ünlü halk ozanı Âşık Veysel (1894-1973) doğumunun 120.yılında unutulma-

mıştır. Âşık Veysel yeri zor doldurulan bir âşıktır.Yazıda Âşık Veysel’in hayatı 
anlatılmakla birlikte onun Türk şiiri içindeki yeri irdelenmektedir.Bu yazıda; ken-
dinden sonraki âşıkların, araştırmacı-yazarların Âşık Veysel ile ilgili görüşleri orta-
ya konarak onun Türk şiir dünyası içindeki yeri belirlenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Âşık Veysel, Türk şiiri, âşıklar, araştırmacı-yazar  
 
Abstract 
Ashiq Veysel who is a famous folk poet (1894-1973) hasn’tbeen forgotten on 

the 120th anniversary of hisbirth.Ashiq Veysel isan ashiq who is barely 
irreplaceable. Ashiq Veysel’s life is described and hisplace in Turkish poetry is 
analyzed inthis paper. In this paper; thoughts of ashiqs after him and researcher-
writers about Ashiq Veysel are determined by introducing hisplace in the world of 
Turkish poetry. 

Key Words:Ashiq Veysel, Turkish poetry,ashiqs, researcher-writer. 
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Doğumunun 120. yılında unutmadığımızı vurguluyor, yeri zor doldurulacak üs-
tadın sesini, sazını, sanatını hayranlıkla arıyoruz.  

Âşık Veysel’in dedesi Şatıroğullarından Ali Ağa, Kars’tan göçerek önce Si-
vas’ın Divriği ilçesine bağlı Kaledibi köyüne, oradan da Şarkışla ilçesine bağlı 
Söbealan şimdiki adıyla Sivrialan köyüne yerleşmiş ve burayı kendine yurt edin-
miştir.  

Çiftçilikle geçinen Ali Ağa’nın oğlu Karaca Ahmet, Âşık Veysel’in babasıdır. 
Ali Ağa, Soyadı kanunda Ulu soyadını almıştır. Veysel’in aile soyadı Ulu’dur.  

Sivas âşıklar bayramına da, Veysel Ulu adı ile katılmıştır. Aşık Veysel daha 
sonraki yıllarda soyadını aile lâkabı olan Şatıroğlu’na çevirttirmiştir.  

Veysel’in anlattığına göre anası Gülizar Hatun, Veysel’i 1310, Miladi 1894’te 
bir güz günü koyun sağmadan dönerken tarla kenarında doğurmuştur.  

Veysel Karanî’nin Yemen çöllerinde kaybettiği devesini Sivas Emlek yöresin-
deki Beserek Dağı’nda bulduğuna inanılarak kutsal sayılan bu tepeyi yöre halkı 
ziyaret edip, dilek dileyip kurban keser. Veysel’in babası da bu tepede dilek dileye-
rek “Oğlum olursa adını Veysel koyacağım.” der. Oğlu olunca da dileğini yerine 
getirerek adını Veysel koyar.  

Âşık Veysel’in gözünü kaybetmesi ile ilgili 1964’te Ankara Radyosu’nun Vey-
sel için hazırladığı sohbet programında Rıdvan Çongur’a anlattığı biçimi şöyledir:  

“ Yedi yaşımda çiçek hastalığına yakalandım. Çok zor günler yaşadım. Çiçek 
hastalığı yüzünden sağ gözümü tamamen kaybettim. Sol gözüme ise perde indi.  

Bir gün, anam inek sağıyordu. Babam da arkamızda duruyormuş. Ben onun 
geldiğini fark etmemiştim. Bana ‘Veysel’ diye seslenince birden geriye döndüm. 
Koltuğunun altında ucu sivri bir övendire varmış. Başımı çevirmemle övendirenin 
sivri ucunun sol gözüme saplanması bir oldu. Böylece sol gözümü de kaybettim.  

 Genç yaşımda felek vurdu başıma 
 Aldırdım elimden iki gözümü 
 Yeni değmiş idim yedi yaşıma 
 Kayıp ettim baharımı yazımı 
O yıllarda, elimden tutarak beni gezdiren, hep kız kardeşim Elif oldu. Elif’ten 

gördüğüm yardımı, sevgiyi unutamam:”1 
Aynı konuşmada saz çalmaya başladığını da:  
“On yaşıma girdiğim zaman, biraz oyalanmam için, biraz teselli bulmam için, 

babam, bana eski bir saz aldı. Kendisi saz çalmasını bilmezdi. Şiir yazmazdı. Ama 
bazı halk şairlerinin şiirlerini ezbere söylerdi. Babamın bana ezberlettiği ilk şiir 
Kul Abdal mahlaslı bir şairimize aittir. Kul Abdal’ın hiç unutmadığım şiiri şöyle-
dir: 

                                                 
1Rıdvan Çongur, Milli Kültür Dergisi, Yıl. 1981, S.2/3  
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  "Kul Abdal’ım yalan dünya vefasız  
  Âlemde bir yere düştüm devâsız 
  Sen bana yar olman behey vefasız 
  Var kimin olursan ol şimden geru"    
Uzun süre saza alışamadım. Sazdan ses çıkaramadım. Yani saz çalamadım. Ar-

tık onu bırakmak istiyordum. Komşularımızdan Molla Hüseyin ve Çamşıhlı Ali 
Ağa bana sazı öğrettiler. Asıl ustam Ali Ağa’dır. Bir Şiirinde: 

  Bağlandım köşede kaldım bir zaman 
  Nice kimselere dedim el’aman 
  On beş yaşıma gelince heman 
  Yavaş yavaş düzen ettim sazımı 
diyen Veysel, o gün bu gündür sazı elimden bırakmıyorum. Demiştir. 
Âşık Veysel, Ahmet Kutsi Teccer’in Sivas Milli Eğitim Müdürü olunca 

1931’de yaptığı, I. Âşıklar Bayramı’na kadar hiç şiir yazmamış, sadece usta malı 
şiirler çalıp söylemiştir. Veysel, ilk şiiri ile ilgili anısını şöyle aktarmıştır: 

 “O zamana kadar ben hiç yazmadığım için, usta malları satıyordum.  
Her şeye bir sebep lazım. Ali Rıza Bey, Nahiye Müdürümüzdü. Köye geldiğinde 

bana: 
 ‘Cumhuriyetin onuncu yılı için güzel bir destan hazırla, bayramda nahiyeye 

gel okursun.’ dedi. Ben de ilk defa: 
  Atatürk’tür Türkiye’nin ihyası 
  Kurtardı vatanı düşmanımızdan 
  Canını bu yolda eyledi feda 
  Biz dahi geçelim öz canımızdan 
biçimindeki bu destanı yazdım. İlk deyişim budur."  
Daha sonra şiirini Atatürk’e okuma hevesine kapılarak arkadaşı İbrahim’le köy 

köy dolaşarak üç ayda Ankara’ya gider.  
Âşık edebiyatında gelenek, diğer kültür değerlerinde olduğu gibi belirli bir iş-

levi yerine getirmek, bir ihtiyacı karşılamak üzere, geleneksel kültürün yarattığı bir 
olgudur.  

Örneğin, halk şiirinde âşıkların şiirlerini dörtlük düzenine göre ve hece ölçüsü 
kuralları içinde söylemesi gelenektendir.  

Âşık Veysel’in şiirlerinde geleneğe bağlı unsurları saptamak için âşıklık gele-
neklerini belirlemek gerekir. Bizce bu gelenekleri şöyle sıralamak mümkündür: 

A. Saz çalma 
B. Mahlâs alma 
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C. Rüya sonrası âşık olma (Bade içme) 
D. Âşık karşılaşmaları 
E. Leb-değmez (Dudak değmez) 
F. Askı (Muamma) 
G. Tarih bildirme 
H. Nazire söyleme 
Veysel, halk şiiri geleneğinin çağımızdaki önemli ustalarından biri olmakla  
birlikte, klasik anlamdaki bu geleneklerin tamamını uygulayan âşıklardan de-

ğildir. 
Yaşamı boyu bir kez doğaçlama şiir söylediği bilinir. O da, İstanbul’da verdiği 

bir konserde gördüğü ilgi üzerine, sahnede, doğaçlama olarak: 
  Verilen kıymete layık değilim 
  Bir aciz kimseyim ayık değilim 
  Yüzemem deryada kayık değilim 
  Diyorsunuz gir deryaya yüz bana 
 
  Aşkın deryasına dalan bir gemi 
  Fark etmek gerekir iyiyi kemi 
  Seçemez bunları Veysel acemi 
  Nasıl verem usta diye poz bana 
biçiminde söylediği şiirdir. 
O, eskinin gezgin âşıkları gibi, sazla çalıp söylemeyi kendine ana ilke edinmiş, 

bu ilkeli davranışı ile de, yurdun dört bir yanında, ezgilerinin ve dizelerinin izleri 
kalmıştır.  

Veysel’in Türk halk şiiri içindeki yeri, Cumhuriyet dönemi halk şiirinde düz 
koşmayı vurgulu söyleyişinde, halk duygularına iyi tercüman oluşunda ve kendine 
özgü bir tarz oluşturuşunda gizlidir.  

Ustalığı ise lirizmi iyi yakalayışında ve hayatının bazı kesitlerini dizelerine us-
taca aktarışındadır. 

  Baharda çağlayan bulanık sular 
  Durmadan kendini taşlara çalar 
  Eşinden ayrılmış bir geyik ağlar 

Dağlar seda verip iniler durur 
deyişi, halk şiirinin özünü oluşturan lirizmin, Veysel’de ustaca dile gelişinin 

güzel ve etkili bir örneğidir. 
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Âşıklar deyişlerini bugün saz, eskiden kopuz denilen telli bir çalgı eşliğinde 
söyleyip, sazı hep kendilerinden bir parça gibi görüp, deyiş ve ezgilerini halk şiiri-
nin çeşitli biçimleriyle şekillendirerek yüzyıllar boyunca varlıklarını koruyup gü-
nümüze kadar ulaşmasını sağlamışlardır.  

Saz, âşık için ilhamı kamçılayan bir alet olup, âşıklık geleneğinin en önemli 
unsurlarından biridir. Bu unsuru Veysel, öyle özgün kullanmıştır ki, musikimizde 
“Veysel düzeni” diye adlandırılan bir eda oluşturmuştur.  

Divan şairinin kalemi ne ise, âşığın da sazı ve tezenesi odur.  
Halk, âşığı sazsız düşünemez. Bu nedenle “Sazsız âşık kulpsuz testiye benzer” 

sözü yaygınlık kazanmıştır.  
Âşıklık geleneği içinde önemli bir yere sahip olan saz, âşıklarca kutsal bir var-

lık olarak görülmüş, ona çok değer verilip özenle korunmuştur.  
Bir zamanların ünlü ses sanatçısı Turhan Karabulut’un Veysel’in sazıyla, sö-

züyle Orta Anadolu’nun simgesi olduğunu belirtip;  
“Âşık Veysel’in sazı, tahminimce altı yedi perdeyi geçmez. Oysa kentte yaşayan 

herhangi bir saz sanatçısının sazını alırsanız, onda birçok ek ses perdeleri görür-
sünüz.  

Âşık Veysel, bu altı yedi perdelik sazıyla, kentteki çok perdeli sazı eline alan 
öbür sanatçılardan daha özgün, daha zengin oluşunun nedeni, yerel özelliğini, 
yöresel karakterini korumuş olmasıdır. Bu da Orta Anadolu’nun ta kendisidir.”2 

deyişi, Veysel gerçeğini ve Veysel’in geleneğe bağlı olarak sazla nasıl bütün-
leştiğini açıklıkla ortaya koymaktadır.  

Âşık hep sazıyla övünür. Sazı onun dili ve gönlüdür. Onunla sohbet eder, 
onunla dertleşir, bütünleşir. Saz çalma geleneğini en iyi kullananlardan biri olan 
Âşık Veysel: 

  Ben gidersem sazım sen kal dünyada 
  Gizli sırlarımı âşikâr etme 
diyerek, onunla dert ortağı olmuş; 
  Bir Veysel demişler olabilirsem 
  Söylerim sözümü bilebilirsem 
  Bir cura sazım var çalabilirsem 
  Defli dümbelekli caz neme gerek  
biçimindeki ifadesiyle de sazın yaşamındaki yerini işaret etmiştir. 
Âşık Veysel’i, kimileri elindeki sazla ilgi kurarak bir müzisyen ya da türkü 

okuyucusu gibi görme eğilimindedir. Oysa Veysel, halk sanatı geleneğini sürdüren 

                                                 
2 Muzaffer Uyguner, Âşık Veysel, Ankara, 1990, s.20-21 (Erdal Öz’ün, 19 Ocak 1963 

günkü radyo programından alınan bölüm) 
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gerçek bir âşık, çağdaş bir sözcüdür. Onun, türkü okuyuşu, kendine özgü, ezik ve 
yanık bir okuyuştur.  

Veysel, saz çalışındaki özgün tavrıyla, türkü söyleyişindeki doğal yorumuyla 
ve bıraktığı eserlerle Türk halk şiirinin yanı sıra, halk müziğinin de önemli kilomet-
re taşlarından biridir.  

Zaman içinde Veysel, köyünden kopup, sazı elinde dolaşıp, kent kültürünü kö-
yüne taşırken, yenilikleri, hassas kulakları ile algılayıp, gönül gözünün kevgirinde 
süzüp, şiirine malzeme yaparak, söyleyişini, ayrı bir yaratığın soluk alması biçimi-
ne sokup, orijinalliği yakalamıştır. Onda bağırtılı, laf kalabalığı içinde anlamı mü-
ziğe feda eden bir tavır sezilmez. Söyleyişinde net, arı-duru, yapmacıksız bir Ana-
dolu Türkçesi hakimdir. Sözcükler, yerli yerine oturmuş ve özgündür.  

Bütün şiirleri türkü formundan uzak, sazsız okunduğunda, koşma tadını gözler 
önüne sermektedir. Veysel’i Veysel yapan gizlerden biri de budur.  

Veysel’in genelde sanat anlayışının ve özelde şiirlerinin merkezi noktasını in-
san teşkil eder. Şiirlerinde insanın insanla, doğayla ve Tanrıyla olan ilişkileri derin 
bir coşkuyla dile getirilir. Bu dile getirişte yetiştiği toplumun etkisi büyük ölçüde 
sezilir.  

O, çıktığı kaynağın, koşuktan-koşmaya, bin yıllık birikimini yansıtan bir ayna 
gibidir. Besteleyip, sazının eşliğinde ustaca okuduğu: 

  Kuş olsan da kurtulmazdın elimden 
  Eğer görsem idim göz ile seni 
ve 
  Yeter artık yumma gözün kör gibi 
dizeleri gelecek kuşaklarda da insanların yüreğini derinden sarsacak özgün ve 

kalıcı söyleyişlerdir. Hele dillerden düşmeyen: 
  Güzelliğin on para etmez 
  Bu bendeki aşk olmasa 
  Eğlenecek yer bulaman  
  Gönüldeki köşk olmasa  
deyişi irdelendiğinde sıradan bir âşıkla değil, Anadolu bilgeliğinin en önemli 

simalarından biri ile karşılaştığımızı hissederiz.  
Veysel'e göre güzelliğin biricik yeri insanın gönlüdür. Burada akıl, zekâ gibi 

kavramların yerine güzelliğin karargâhı olarak gönül kavramının kullanılması ger-
çekten ilginçtir. 

Tasavvuf edebiyatında gönülkavramına sıklıkla başvurulduğu görülür. Aşkın 
yeri bu anlayışa göre akıl değil, gönüldür. Aşk kavramı söz konusu olduğunda, akıl 
ve duyu organları susar, sezgi ve kalp gözü konuşur. 
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Aşkı insan, ancak gönül gözüyle bilebilir. Bu anlamda insan gönlü, eğlenecek 
geniş bir köşk gibidir. Veysel’in insan gönlünü köşke benzetmesi de ayrı bir ince-
liktir. Zira köşkte en değerli misafirler, devlet erkânı ya da ulu kişiler ağırlanır. 
Güzellik ve bu güzelliğe sahip olduğuna inanılan sevgili o kadar yücedir ki, o en 
şaşalı misafirhane olan insan gönlündeki köşklere layıktır. Şiirin:  

  Güzel yüzün görülmezdi 
  Bu aşk bende dirilmezdi  
  Güle kıymet verilmezdi 
  Âşık ve mâşuk olmasa  
dörtlüğünü irdelersek, gülün değerini sıradan, âşık olmamış bir insanın anlama-

sı zordur. Gül, zahiri güzelliğinden dolayı kıymetlidir. Oysa, âşık için, gülün kırmı-
zısı, aşığın canı pahasına yoluna baş koyduğunu, dikenleri ise düşülen bu yolun 
oldukça eziyetli bir yol olduğunu ifade eder. Gülün bu anlamı ancak ve ancak âşık 
ile maşukun varlığının aşkla taçlanması sayesinde vardır.  

Dinî, tasavvufî ve felsefî bir yaklaşımla, duyup yaşadığımız zengin bir kültür 
ve medeniyet anlayışımızdan, estetik unsurlar taşıyan şiirdeki bütün duygu ve dü-
şünceler aşk estetiğinin çevresinde halkalanmıştır. Dikkat edilirse şiirin içeriği öy-
lesine muhteşem, öylesine dolu ve doyurucu ki onun bu şiirini yorumlarken eserin 
sanat değerinden söz etmek akla bile gelmemektedir. 

Âşık edebiyatında mahlas alma da önemli bir gelenek olarak görülür.  
Kimi âşıklar yaşam tarzlarına, bulundukları konuma, ruhsal durumlarına bağlı 

olarak kendilerine bir mahlas seçerler.  
 Örneğin, Âşık Ruhsatî’nin: 
  Mustafadır öz adım 
  Mahlasım Ruhsat koydum 
diyerek kendisine Ruhsatî mahlasını seçtiğini bir şiirinde ifade ettiği bilinmek-

tedir.3 Kimi âşıklara mahlasını pîr ya da mürşid verirken, kimileri rüyalarında 
bade içerken alırlar. Örneğin, Âşık Mâhir: 

  Bin iki yüz seksen iki tarihte 
  Mahir ismim aşikâre dediler 
diyerek, hem badeli bir âşık olduğunu, hem de mahlasının rüyasında pîrler tara-

fından Mahir olarak verildiğini işaret eder.  
Asıl adı İbrahim olan Dertlî, asıl adı Osman olan Kâtibî ve asıl adı Mehmet 

olan Seyranî gibi âşıkların zamanla adları unutulmuş mahlasları ad olarak kullanılır 
olmuştur. Hüseyin Çırakman gibi kimi âşıklar ise mahlas olarak ad ve soyadlarını 
kullanmışlardır.  

                                                 
3 Mehmet Yardımcı, Halk Şiiri - Âşık Şiiri -Tekke Şiiri, Ankara, 2002, s.171 
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Âşık Veysel ise sadece adını mahlas olarak kullanmayı yeğlemiş ve bütün şiir-
lerinde geleneğe bağlı olarak son dörtlükte Veysel mahlasını düzenli olarak kul-
lanmıştır. 

Usta-Çırak geleneği, âşık edebiyatının yüzyıllar boyu yaşatılan geleneklerinin 
en önemlilerinden biridir. Gelenek gereği icracılık ve âşığın şairlikteki başarısı için 
üstad da denilen usta bir âşığın yanında uzun süre ders alması benimsenmiştir. Her 
âşık ustası ile iftihar eder. Tokatlı Nurî, ustası Emrah’ı: 

  Sorarlarsa âşık sadıkın kimdir 
  Nurî vardır Emrah çıraklarından 4 
biçiminde yad ederken, Âşık Veli ustası Kemterî’yi: 
  Veli’m eydür Kemter gitti kimim var 
  Kemter’i aldırdım yeni gamım var 
  Ustam idi yapılacak damım var 
  Hiç bu iş gelmedi başıma felek5 
biçiminde övgüyle dile getirir.  
Veysel’de bu durum söz konusu değildir dense de, Veysel’in köylüsü Âşık Hı-

dır Dede’nin Veysel’in yetişmesinde emeğinden söz edilir.  
Gülağ Öz’le yaptığı bir konuşmasında Hıdır Dede için, “Rahmetlinin bana çok 

emeği geçti”6 diyerek doğrulamıştır. Buna rağmen usta-çırak geleneğini tam sür-
dürmeyen Veysel’in çırağı da yoktur. Fakat kendinden sonraki pek çok âşığa büyük 
etkisi vardır.  

Âşık edebiyatında rüya; kişinin şiir söyleme yetisi kazanmasında, önemli bir 
etkendir. Rüya sonrası âşık olma, genel adı ile bade içme de âşık edebiyatının 
önemli geleneklerindendir. Kimi âşıklar gerçekten bade olayını yaşamış ve yaşa-
dıklarını anlatmışlardır.  

Veysel ise badeli âşıklardan değildir. O, çalışıp didinerek belli bir düzeye 
ulaşmıştır. Her ne kadar kimi şiirlerindeki: 

  Elinden bir dolu içtim 
  Türlü türlü derde düştüm  
şeklinde söyleyişleri bade içme geleneğine çağrışım yaratsa da, Veysel’de rüya 

olgusu yoktur. Bunu kendisi de ifade etmiş, Erdal Öz’le yaptığı bir konuşmasında 
çalışarak kazandığını söylemiştir.7 

                                                 
4 Zeki Oral, Tokatlı Nurî, İst.  
5 Mehmet Yardımcı-Hayrettin İvgin, Zileli Âşık Ceyhunî Hayatı Sanatı Şiirleri ve 

Diğer Ceyhunî’ler, Ankara, 1996, s.52 
6 Gülağ Öz, Hıdır Dede ve Zakirlik Geleneği, Dost Dost Dergisi, S.13, s.40 
7 Muzaffer Uyguner, Âşık Veysel, Bilgi Yayınevi, Ankara 1990, s.19 
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Adnan Binyazar’ın “Veysel de dolu içmiş, Hak âşığı ozanlar kuşağına katılmış-
tır” vurgulaması aşırı bir abartma sayılmalıdır. Üstelik Feryadî’nin bade içme ola-
yını: 

  Kabını yumaya bulamaz karı 
  Hint’ten Hindistan’dan bahseder yâri 
biçiminde ağır bir dille yerdiği de bilinmektedir. 
Âşık edebiyatının önemli geleneklerinden biri de âşık karşılaşmalarıdır. Ne ya-

zık ki Veysel’i çok iyi atışma yapan bir âşık olarak görememekteyiz. Elbette bunda 
fiziki yapısına bağlı bazı hususların önemli etkisi olmuştur.  

Şüphesiz Veysel’e hiç atışma yapmamıştır denilemez. Örneğin, Âşık Çakır’la 
1936’da Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde atışma yaptığı ve 1942’de de Kastamonu 
Halkevi’nde Behçet Kemal Çağlar yönetiminde atışma yaptığı yazılı kaynaklarda 
yer almaktadır. Ayrıca, Kul Ahmet’le yaptığı:  

  Uyanan milletin ismi cihanda 
  Bu günde mi yarında mı dünde mi  
  Bu ilmin ışığı hangi insanda 
  Akılda mı fikirde mi fende mi 
biçiminde başlayan atışması geleneği yansıtmakla birlikte o, hiçbir zaman Se-

maî,Selmanî, Murat Çobanoğlu, Şeref Taşlıova ve Reyhanî gibi atışmanın önemli 
âşıkları arasına girememiştir. Yalnız Veysel’de: 

 Çarık: Aman kardeş çok üşüdüm 
   Sen köşede ben dışarda 
   Senin ile kardeş idim 
   Sen köşede ben dışarda 
 Mes: Elin yüzün çamur bu ne 
   Git ahırda kızınsana 
   Laf istemem uzun çene 
   Ben köşede sen dışarda 
biçiminde başlayan çarık-mes atışması geleneksel atışma kurallarına uymasa 

da toplumsal karşıtlıklara duyarlığını sergileyen bir çeşit atışma uyarlaması olarak 
görülür. Bu şiire dayanarak bir başka şiirinde de kendi konumunu: 

  Oğlum kızım hep çarıklı 
  Mes giymemiş soyum benim 
diyerek dile getirmiştir. 
Onun şiirleri arasında geleneğe bağlı olarak ustalık işareti sayılan, b,p,m dudak 

ve v,f diş dudak seslerini kullanmadan şiir söyleme tekniği olarak bilinen ve edebi 
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bir terim olarak leb-değmez de denilen dudak-değmez yoktur. Böyle bir teknik 
yoktur ama, onda, her âşıkta görülmeyen bir doğallık, bir özgünlük vardır.  

Veysel herhangi bir muamma da çözmüş değildir. Eski deyimle 
askıindirmemiştir. Dedim-dedi tarzına hiç heves etmeyen Veysel, herhangi bir 
âşığın bir şiirine de nazire söylememiştir. Ümmi olması nedeniyle bir şiiri tanzir 
etmesi de beklenmemelidir.  

Âşık edebiyatının önemli gelenekleri arasında sayılan tarih düşürme, âşık ede-
biyatında da divan edebiyatının etkisi ile uygulanmaya başlanmış ve zaman içinde 
gelenek haline dönüşmüştür.  

Âşıklar, önemli savaşlarla, kıtlık, yangın, sel felaketi gibi toplumu yakından il-
gilendiren olaylarla, kendi doğum tarihlerinin şiirlerinde tarihi birer belge gibi kal-
masını istemiş ve dörtlükler arasında tarih belirtmişlerdir.  

Kimi âşıklar EBCED hesabı denilen yöntemle divan tarzında tarih düşürürken, 
kimileri hicri, kimileri rumi, kimileri de miladi takvime göre tarih düşürmüşlerdir.  

Veysel, iki şiirinde önemli tarihleri vurgulamak istemiş ve tarih düşürme yön-
temine baş vurmuştur. Bunlardan biri: 

  Üç yüz onda gelmiş idim cihana 
  Dünyada bakmadan ben kana kana 
  Kader böyle imiş çiçek bahana 
  Levh-i kalem kara yazmış yazımı 
biçimindeki doğum tarihini belirttiği dörtlük, diğeri de, Erzincan depreminin 

tarihinin belirtildiği şiirdir.  
Övgü ve yergi âşık edebiyatının özünü oluşturur. Aşkla ilgili olarak en çok 

âşık-mâşuk ve rakip üçlüsü ortak olarak ele alınmıştır. Ancak, âşık bir divan şairi 
kadar mazmunları ön planda tutmadan, yalın bir eda ile aşk konusuna yer vermiştir. 
 Veysel, bir şiirinde: 

  Derdim gizli kapağını kaldırma 
  Yayılır âleme ziyan görünür 
  Her kişi dayanmaz cevr ü cefaya 
  Âşıktan mâşuka isyan görünür 
deyip âşık ve mâşuk kavramını ustaca dizelerine aktarmıştır.  
 Bilindiği gibi edebiyatımızda en fazla işlenen konuların başında beşeri aşk 

konusu gelir. Veysel'de de aşk konusunun Veysel'ce işlendiği görülür.  
  Dünya güzel olsa istemem yâdı 
  Bu garip gönlümün sensin muradı 
diyen Veysel'in: 
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  Bir güzelin mecnunuyum ezelden 
  Veremem terkini gelmiyor elden 
ve 
  Gönül bir güzeli sevmiş ayrılmaz 
  Dolanır peşinde çoban misali 
diyerek sevgilisine bağlılığını dile getirip; 
  Sen bir ceylan olsan ben de bir avcı 
  Avlasam çöllerde saz ile seni  
deyip ustaca vurur sazının teline: 
Âşık daima bir özlem ve ıstırap içinde zamanı ah-vah ile geçiren kişidir. Sevgi-

liden hep ilgi beklemesine rağmen, her zaman sitem görür. Gözünün yaşı hiç git-
mez. Tabipler derdine çare bulamaz. Onun derdinin tek dermanı sevgilidir.  

Veysel’in sevi konusunda, kendisinden önce gelen âşıklarla aynı anlayışta ol-
duğu görülür. Sevi onun için ucu bucağı görünmeyen bir denizdir.  

  Aşk denilen bu deryaya 
  Çıkamazsın girme gönül 
diyerek, bu denizin hem derinliğini, hem de sınırsızlığını dile getirmiştir.  
Âşık, gerek övgü, gerekse yergide sınır tanımaz. Veysel ise övgü ve yergilerin-

de daha ölçülü olmuş, hep insancıl, az ılımlı tavır takınmıştır. Yeri gelmiş sevdiği-
ne duygularını: 

  Söyletme garip Veysel’i 
  Candan sevdiğim güzeli 
  Gâhi uslu gâhi deli 
  Tenha bulsan sarılman mı 
biçiminde Karacaoğlan edasında dile getirmiş, yeri geldiğinde de;Tarsus’ta pa-

rasını çalan hırsıza, yaptığı yergide, ölçüyü elden bırakmamıştır.  
 Dünyada görmedim böyle bir talan 
 Kapı kitli, cüzdan cepte, para yok. 
biçimindeki ölçülü yergilerinde insancıl bir tavırla çıkmıştır karşımıza.  
Yeri geldiğinde de: 
  “Kıldan köprü yaptırmışsın 
   Gelsin kullar geçsin deyi 
   Hele biz şöyle duralım 
   Yiğit isen geç a Tanrı”  
diyen Kaygusuz’un taşlaması kadar olmasa da: 
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  Birinin aklı yok deli divâna 
Bir kısmı muhtaçtır acı soğana 

  Bir kısmını zengin etmiş yan yana 
  Şimdi kendi saklanıyor sır gibi  
ve 
  Türlü türlü dillerin var 
  Ne acayip hallerin var 
  Çok karanlık yolların var 
  Sırat köprün nerde senin 
ya da 
  Meryem Ana neyin imiş 
  Bu işin var bir de senin 
diyecek kadar, Tanrı bile olsa söyleyeceğinden geri durmamıştır.   
 “Veysel’in elinden tutulmasa, devlet desteği olmasa, Veysel, Veysel ol-

mazdı” diyenlere karşı yine ılımlı tavrını bozmadan, imalı bir şiirle: 
  Tilki gölgesinde aslan gizlenmez 
  Yiğidin gölgesi kendinden olur 
biçiminde yanıt vermiştir. O, ulus olmanın bilincine varmış bir ortamın sanatçı-

sı tavrından hiç uzaklaşmamıştır.  
 Âşıkların en önemli yanlarından biri de ülkenin sosyal ve kültürel sorunla-

rını, gerçekçi ve akılcı bir tarzda dizelerine aktarmalarıdır. 
  İlim kültür deryasına dalalım 
  Çevremize bakıp ibret alalım 
  Kendi yaramıza merhem bulalım 
  Hepimiz bu yurdun evlatlarıyız 
diyen Veysel,  
  Vatan bizim, ülke bizim, el bizim 
  Emin ol ki her çalışan kol bizim 
  Ay yıldızlı bayrak bizim mal bizim 
  Söyle Veysel övünerek överek 
diyerek yurt sevgisini nasıl yüreğinde duyduğunu tezenenin ucuna dökmüştür. 
Atatürk'ün ölümü üzerine yazdığı: 
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  Ağlayalım Atatürk'e 
  Bütün dünya kan ağladı 
  Süleyman olmuştu mülke 
  Geldi ecel can ağladı 
biçimindeki ağıtı, duyarlığının ne kadar üst düzeyde olduğunun işaretidir. 
Veysel yergilerinde, ne Pir Sultan ve Köroğlu gibi sert, ne Karacaoğlan ve Em-

rah gibi yumuşak edalıdır. O, ikisinin arasında sertliği, doğa sevgisi ve insan sevgi-
siyle özümletip eleştirilerini bilgece yapmıştır.  

 Veysel, kavga adamı olmamakla beraber, yeri geldiğinde  
  Beni hor görme kardeşim 
  Sen altınsan ben tunç muyum 
  Aynı vardan var olmuşuz 
  Sen gümüşsen ben sac mıyım  
diyecek güçle, sazına yaslanıp direnmesini bilen, gönül adamlığının yanı sıra 

yürek adamıdır.  
Veysel, dini, toplumu bir arada tutan önemli bir unsur olarak görür.  
Ahlak sahibi olmayı, iyi bir insan olmayla aynı görerek, kendi zamanındaki 

toplumsal ahlak anlayışında görülen bozulmalardan şikâyet eder. 
Toplumun her kesiminde insanların Veysel’i sevip, ona sahip çıkması gerçekte 

onun ezilmiş Anadolu insanının ortak duygularını herkesin anlayabileceği bir dille, 
estetik bir potada yoğurup sunmasında yatmaktadır.  

Gerektiğinde Veysel, coşkun bir sel gibi akar, fakat etrafını yıkmaz.  
  El birlikle çalışalım vatana 
  Çok okul fabrika kuralım kardaş 
dizeleriyle başlayan şiirinde de görüldüğü gibi, onun toplum ve toplumsallık 

anlayışı, ülke kalkınması için yapılması gereken çalışmalardır.  
Veysel, vatanı ve milletine son derece bağlı bir âşıktır.  
Milli birliğin bozulmaması adına yoğun çaba sarf etmiştir. Şiirlerinde bu birlik 

vurgusu sıkça zikredilmektedir. Vatan sevgisi, toprak sevgisi, çalışmak, birlik ve 
beraberlik, dürüstlük, ölüm, sevgi, aşk vb. konular şiir ve türkülerinin ana konula-
rıdır. 

Veysel, ülkenin kalkınması için bilgiye gereksinim olduğunu, bu amaçla eğiti-
me önem verilmesini vurgulamış, köy enstitüleriyle halk evlerini savunmuştur.  
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  Aldanma cahilin kuru lafına 
  Kültürsüz insanın kökü yalandır 
  İlimsiz insanın şöhreti zahir 
  Cahilden iyilik beklenmez ahir 
gibi deyişleri toplumun ilim ve fenne yönelmesi gerektiğinin ve kalkınmanın 

ancak bu yolla olabileceğinin işaretidir.  
 Âşık şiirinde de divan şiirinde olduğu gibi bülbüle benzemek, güle dönmek 

ortak unsurlardandır. Ne var ki, divan şairi gibi sanat yapma kaygısı hiçbir zaman 
ön planda tutulmamıştır.  

 Bir deyişinde: 
  Nerde gençlikteki geçen çağlarım 
  Sustu bülbül gazel döker bağlarım 
  Her gün hatırlarım her gün ağlarım 
  Veysel ağlamanın zamanı geldi 
biçiminde gül, bülbül motifine yer verirken, bir başka deyişinde: 
  Ey beni bu derde giriftar eden 
  Eski muhabbeti kaldırdın neden 
  Gönül ister kavuşmayı ölmeden 
  Gül olmasa bülbül ah ü zar etmez  
diyerek sanki divan şiirinden esinlendiğini sezdirir.  
Oysa bu divandan etkilenme değil, Veysel’in gönül gözünün dışa vurumudur. 

O, gözü görmediği halde, doğanın, kırların ve çiçeklerin temiz havasını ince bir 
lirizmle dile ve tele dökmüştür. Veysel’in ilginçliği imgelerinin zenginliğinden 
gelmektedir.  

İşlediği konuyu can damarından yakalayan Veysel, saf ve güzel Türkçesiyle 
değme düşünürün söyleyemeyeceği özgünlükle dile getirmiştir.  

Veysel’in şiiri incelendiğinde buram buram Anadolu kokan temalar önümüze 
çıkar.  

Bozkır kültürünün etkisiyle Türklerin sosyal yaşamında ve inancında doğa kül-
türünün çok önemli yer tuttuğu bilinmektedir.  

Karacaoğlan’da, Köroğlu’nda, Dadaloğlu’nda doğa ayrı bir önem taşır. Doğa 
ve evren Veysel için de çok önemlidir. O, çevresini, doğayı kendine özgü doğallık-
la anlatır. Sözcükleri, herkesin kullandığı halk söylemleridir ama, söyleniş biçimi: 

  Yağmur olduk sepelendik 
  Toprak olduk tepelendik 
örneğinde görüldüğü gibi Veyselcedir.  
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Doğa bir bakıma onun için Tanrı’nın insanlara ve bütün canlılara verdiği en 
büyük armağandır. O, ormanların varlığını korunması gereğini vurgulamış, doğayı 
hep övmüştür.  

Bir şiirinde   
Yel estikçe dalgalanır dalları 
Türlü türlü seda verir ağaçlar  
derken, ağaçları bir başka yorumlar. Ağacın meyve verdiğini, yeri geldiğinde 

çocuğa beşik, evlere eşik, ölene tabut, mezara mertek olduğunu, yaşamın her aşa-
masında var olduğunu vurgular gibidir.    

Veysel’e asıl ününü Anadolu insanını yakından ilgilendiren konular vermiştir.  
  Tarlam sana üçyüz fidan aşlasam 
  Tarla coşar, fidan coşar, el coşar. 
  Gücüm yetse hemen işe başlasam 
  Kazma coşar, kürek coşar, bel coşar. 
dörtlüğüyle başlayan şiiri insan emeğinin toprakla bütünleşmesinin önemine 

dikkat çeken ifadelerdir.  
Anadolu insanını en çok saran, en güzel şiiri ise meşhur Toprak şiiridir. Kara 

toprak, Anadolu insanının anası, sevgilisi, sığınağıdır.  
Veysel, derdini sazına döktüğü gibi yorgunluğunu, kırgınlığını, kahrını da top-

rağa döker.  
  Dağlar çiçek açar  
  Veysel dert açar 
derken gönlündeki sırları, tarlasında yeşeren otlara, ekinlere, bahçesinde filiz-

lenen ağaçlara açmaktadır. Kara toprak, değişik açılardan yorumlanabilir.  
Veysel, Toprak şiiriyle başından geçenleri, vefasızlıkları dile getirmekte, bir 

doğa gerçeğini dillendirmekte, tasavvufi ve özlü bir anlatımla insanlık serüvenini 
özetlemektedir.  

 Âşık Veysel’in şiir ve türkülerinde derin, felsefi yaklaşımların mevcut ol-
duğunu söylemek mümkündür.  

 Bu bağlamda, Güzelliğin On Para Etmez adlı şiirde de önemli felsefi ko-
nulara değinildiği görülmektedir. 

Veysel’in huzur bulduğu, ayrılmak istemediği, dönüp dolaşıp varmak istediği 
yer; bahçesi, tarlası, dağı, taşıyla özlemini duyup: 

  Arzusun çektiğim Beserek Dağı 
  Elvan elvan çiçekleri açtı mı 
  Çevre yanın güzellerin otağı 
  Bizim eller yaylasına göçtü mü 
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biçiminde dile getirdiği memleketidir.  
 Bu kadar çok sevdiği doğanın haşinliğinden de korkan Veysel: 
  Sekizinci ayın yirmi ikisi 
  Emeklerim zay eyledi sel benim 
  Sele gitti hasılatın hepisi 
  Emeklerim zay eyledi sel benim 
diye, doğanın haşinliğini de dile getirmekten geri kalmaz.  
Veysel’in şiirinde toprak sadık yardır. Onu bağrına basacak bir sığınaktır.  
Sonuçta insan yalnız kalır ve her fani gibi bir gün bu dünyadan göçer. Son du-

rak topraktır. Ne olursan ol, onu ne kadar üzmüş olursan ol, sana kapısını açacak 
olan, seni saracak, kendisine katacak olan topraktır.  

 Veysel’in toprağı toprak olarak sevmesi yanında vatan olarak sevmesi ve ona 
bağlanması da önemlidir.  

  Ne zaman toprakla birleşir cismim  
  Cümle mahlûk ile bir olur ismim 
ve 
   Aslıma karışıp toprak olunca 
   Çiçek olur mezarımı süslerim 
deyişleri insanın topraktan yaratıldığı efsanesini vurgulamaktadır.  
Toprak şiirindeki “Kazma ile dövme” sözleri emek-üretim ilişkisini ustaca or-

taya koymaktadır. Toprak, bu bilinçle de söylenmiş bir şiirdir. Veysel, toprağı anla-
tırken gerçeği dile getirip, Toprağın insan ve Tanrı’yla olan ilgisini gözler önüne 
sermektedir.  

Aşık edebiyatında ustalığın belgesi öncelikle ele aldığı konuları en iyi biçimde 
işleyebilmesidir. Yoksa unutulup gider.  

Veysel’i unutulmaz kılan ele aldığı konuları özenle işleyişidir. Çoğu kimse 
gurbet konusunu dizelerine aktarmıştır ama Veysel’in: 

  Yeni mektup aldım gül yüzlü yardan 
  Bekletme yolları gel diye yazmış 
  Sivralan köyünden bizim diyardan 
  Dağlar mor menevşe gül diye yazmış 
 
deyişindeki doğallık ve rahatlığı herkes yakalayamamıştır. Veysel’in gurbeti 

dile getirdiği bütün şiirlerinde bu rahatlık ve yürekten söyleyiş hissedilir.  
 
 



KÜLTÜR EVRENİ - UNIVERSE OF CULTURE - ВСЕЛЕННАЯ КУЛЬТУРЫ 
 

 
 

83

  Arzuluyom Şarkışla’yı Sivas’ı 
  Siz sağ olun, biz selamet gidelim. 
  Veysel bu gurbetlik kâr etti câna, 
  Karıştır göçünü ulu kervana. 
gibi dizeler bu görüşün kanıtlarındandır.  
Âşıklar, divan şairleri gibi mazmunları sık kullanmışlar, Erzurumlu Emrah, 

Âşık Ömer, Gevherî gibi kimileri ise o denli ustaca mazmunlara yer vermişler ki 
sanki usta bir divan şairi görünümüne bürünmüşlerdir. Bunlardan Gevheri’yi divan 
şairi sayanlar bile vardır. Her iki disiplinde de göz siyahtır, sevgili daha çok kömür 
gözlü, mahur bakışlı, ahu gözlüdür.  

Bu mazmunların kimilerinin ustaca kullanıldığı Veysel’de de görülmektedir.  
  Dudu diller inci dişler  
  Ahu gözler o bakışlar  

Kesme kâkül sırma saçlar 
Zülüfünde teller gördüm 

biçimindeki dörtlük bunlardan sadece biridir.  
Onda aşk konulu şiirler, çok iyi gören, gördüklerini çok iyi resimleştiren bir 

âşığın kaleminden çıkmış gibi:  
  Elmas küpe kulağında 
  Güller açmış yanağında 
  Seher vakti dost bağında 
  Taze açmış güller gördüm 
biçiminde canlı, renkli ve kusursuz işlenmiştir.  
Gözleri görmeyen Veysel, sevgilinin özelliklerini toplumdaki genel güzellik 

anlayışı çerçevesinde dile getirmiştir.  
  Taramış zülfünü dökmüş gerdana 
  Yel estikçe dalgalanır her yana 
  Sen bir ceylan olsan ben de bir tazı 
  Avlasam çöllerde saz ile seni 
biçimindeki deyişler toplumun duyuş, düşünüş ve sevgi anlayışına tercüman 

olan deyişlerdendir.  
Hayatın bütün çetin koşullarını tatmış, Uzun yaşamında çeşitli siyasi çalkantı-

lara tanık olmuş bir âşık olan Veysel’in: 
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  Dönüyor bir dolap çarkı belirsiz 
  Çağlayan bir su var arkı belirsiz 
  Veysel neler satar narkı belirsiz 
  Ne müşteri gördüm ne hesap gördüm 
deyişiyle düzenin bozulduğuna vurgulamaktadır. Bir şiirinde: 
  Gülü yetiştirir dikenli çalı 
  Arı her çiçekten yapıyor balı 
  Kişi sabır ile bulur kemali 
  Sabretmeyen maksudunu bulamaz 
diyen Veysel’in olgunluk dönemindeki her deyişi nasihat yüklüdür.  
  Sohbet etme kötü ile 
  Güreş tutma katı ile 
  Gitme hırsın atı ile 
  Sakın hileden tuzaktan 
ve 
  Yetişmeyecek yere elin uzatma 
  Ben bilirim diye halkı aldatma 
  Manasız mantıksız kem laf sarfetme 
  Boş sözler kavganın dili sayılır 
gibi deyişler bunların güzel örneklerindendir. 
Gerek âşık, gerekse divan şiirinde ortak olarak yer alan nasihat konusu âşık şii-

rinde daha fazla işlenmiştir.  
Âşık, çevresindeki kişilere göre daha bilge bir kişiliğe sahip olması nedeniyle, 

nasihat ağırlıklı şiirlere daha çok yer vermiştir.  
Veysel bir şiirinde: 
  Ya bir sanatkâr ol, ya bir memur ol 
  Düşün her tarafı ehli salih ol 
  Eline geçeni harcama bol bol 
  Beyhude sarf olan altın tunç olur 
ve bir şiirinde: 
  Olmak istiyorsan dünyada mesut 
  Hak’a halka yarayacak bir iş tut 
  Çalıştır oğlunu kızını okut 
  İnsan olmak için okumak gerek 
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diyerek hem nasihat etmiş, hem de bilgece yol göstermiştir.  
Mehmet Kaplan, “Veysel, bazı şiirlerinde halk edebiyatında geniş yer tutan 

mistik duyguları anlatır ve bunlarda Yunus’a yaklaşan güzel mısralar söyler.”8de-
mektedir. Bir şiirinde: 

  Kabul et kapında beni de kul say 
  Dost yoluna ölür âşık ar etmez  
deyişindeki felsefi derinlik Yunusça olup, oldukça düşündürücüdür. 
Âşık şiirinde ve divan şiirinde büyük ölçüde konu birliği vardır. Her ikisinde 

de en çok tasavvuf ve aşk konuları işlenmiştir.  
Veysel, kırk yaşından sonra tasavvufa meyletmiştir. Bu yönelişte Hacı Bektaş 

Velî, Ahmet Yesevî ve Yunus Emre tasavvuf geleneği etkili olmuştur. 
  Her nesnede mevcut, her cesette can 
  Ânın için dedik biz ona cânân 
  Evvel-ahir O’dur, O’nundur ferman 
  Ne sen var, ne ben var, bir tane Gaffar 
deyişinde Yunus çizgisinde olduğunu sergilemektedir.  
  Kırk yaşımdan sonra kalbime ilham 
  Erişti Mevlâ’dan bir ihsan oldu 
  Hakkı bilenlere hazırdır her an 
  İnkâr edenlere sır nihan oldu 
biçimindeki söyleyişlerle de Mutasavvıf bir kimliğe büründüğünü göstermek-

tedir.  
 Bir deyişinde:  
  Her millete birer yüzden göründün 
  Kendini sakladın sardın sarındın  
  Bu dünyayı sen yarattın gerindin 
  Her nesnede gösterirsin nakşını. 
diyen Veysel’e göre, güzelliklerin hepsi Tanrı güzelliğidir. O, Allah’ı ve bazı 

tarihi kişileri şöyle anmış: 
  Hayyam’a görünmüş kadehte meyde 
  Neyzen’e görünmüş kamışta neyde 
  Veysel’e görünmüş mevcut her şeyde 
  Ne sen var, ne ben var, bir tane Gaffar 

                                                 
8Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri, II, İst. 1980, s. 412 
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deyişiyle, Tanrı’nın her zerrede var olduğunu dile getirip, tasavvuf felsefesini 
tümüyle benimsediğini vurgulamıştır.  

 Tasavvuf, sevgiye ve iç arınmasına bağlıdır. 
  Ortadan kalkardı günah musibet 
  Âşikâr olurdu hak ile hakikat 
  Herkes için açık olurdu cennet 
  İşte hile, sözde yalan olmasa 
diyerek, tasavvufa bağlananların hile ve yalandan uzak durmalarını istemiştir. 
O, Tanrı sırrının açığa vurulmaması ve nereye bakılsa orada Tanrı güzellikleri-

nin olduğunu vurgulayıp: 
  Saklarım gözümde güzelliğini 
  Her neye bakarsam sen varsın orda 
biçiminde dile getirmiştir.  
Tasavvufi bir görüşle söylediği şiirlerinde, temel vurgu insanlık sevgisi, ırksal 

ve mezhepsel ayrılıkların doğurduğu toplumsal sancılar ve bu türden ayrışmaların 
ilahi anlayışa aykırı olduğu vurgusudur. 

Veysel’in tasavvuf felsefesi dahilinde söylediği en iyi şiirlerden biri de Uzun 
ince bir yoldayım şiiridir.  

Toprak şiiriyle insanın topraktan yaratıldığı ve yine toprağa döneceği fikrini 
vurgulayan Veysel, bir başka şiirindeki: 

  Topraktır cesedim, güneştir özüm. 
dizesiyle de bu gerçeği anımsatmaktadır. 
  Cümle canlı hep topraktan 
  Var olmuşuz emir Hakk’tan  
  Rahmet dile sen Allah’tan 
  Tükenmez rahmet deryası 
biçimindeki söyleyişleriyle ileri yaşta tasavvuf felsefesini yaşamına sindiren 

Veysel: 
  Veysel’i söyleten sen oldun mutlak 
  Gezer daldan dala yorulur ahmak 
  Sen ağaç olmuşsun biz yeşil yaprak 
  Meyvede çekirdek sen varsın orda 
diyerek sanki sohbet eder. O, işlevi itibariyle hem mutasavvıf hem de lirik bir 

âşıktır.  
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Veysel’in şiirlerinde ölüm teması oldukça renkli, ustalıkla işlenmiştir. Ölümü 
basit insanların sonu olarak gören Veysel, ölüm karşısında ölümsüzlüğü, kalıcı 
olmayı savunur.  

  Evvelde topraktır sonrada adım 
  Geldim gittim bu sahnede oynadım 
derken, insanın tekrar dünyaya geleceği görüşünü savunmaktadır.  
O, insanı toprakta kaybolup gidecek bir varlık olarak değerlendirmez. İnsanı 

varlık aleminin içinde bırakır.  
  Aslıma karışıp toprak olunca 
  Çiçek olur mezarımı süslerim  
diye, bir şekilde dünyada kalacağını, ölüm karşısında ölümsüzlüğü vurgular.  
Tanrı’dan gelen yine Tanrı’ya dönecek olan Bakara Suresi’ne telmih yapmak-

tadır. 
Toprakla yokluğu, çiçekle yeniden doğuşu vurgulayan Veysel, insanı ölümlü 

ve ölümsüz yönleriyle ele alır. Bu davranışıyla Yunus Emre’nin düşüncelerini pay-
laşır. Ölümün kaçınılmazlığını bilen Veysel sazı ile sohbetinde: 

  Giyin kara donu yaslan duvara 
  Garip bülbül gibi âh ü zâr etme 
diyerek ölüm gerçeğini ve ölüm sonrası uygulamaları kendine özgü bir biçimde 

dile getirmiştir.  
Veysel, bağlı bulunduğu ve özenle sürdürdüğü âşık edebiyatı geleneği içinde, 

karanlık evreninden ışıklı bir dünya görüşü çıkarabilmeyi başarmış ender kişiler-
dendir. O, eski biçimiyle yeni özü bulmuş ve kalıcı deyişler söyleyebilmiştir.  

Küçük yaşta gözlerini kaybeden, hiçbir öğrenim görmeyen Veysel, bütün bilgi-
lerini etrafındaki Kemterî, Veli gibi her biri yörenin usta âşıkları olan saz ustaları-
nın şiirlerini dinleyerek çevresinden edinmiştir. Bu, yazılı kültür kadar önemli söz-
lü kültürdür. Bu kültür halkın geleneğe bağlı gerçek kültürüdür.  

1965'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin özel bir kanunla Anadilimize ve milli 
birliğimize yaptığı hizmetlerden ötürü ölünceye kadar 500 lira aylık bağlanan 
Veysel, kimilerinin dediği gibi âşıklar zincirinin son halkası değil, uzayıp giden 
âşıklar zincirinin en önemli halkalarından biridir.  

1973 yılının 23 Martında toprağın uyandığı Nevruz günü Hakka yürüyüp top-
rağına kavuşan Âşık Veysel'in son şiiri de: 

  Selam, sevgi hepinize 
  Gelmez yola gidiyorum 
  Ne karaya, ne denize 
  Gelmez yola gidiyorum 
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  Eşim dostum yavrularım 
  İşte benim sonbaharım 
  Veysel, karanlık yollarım 
  Gelmez yola gidiyorum 
Dizeleriyle yüklü veda şiiridir.  
O, yaşamında kaldığı parlaklık ölçüsünde, hep dile getirdiği zöhre yıldızı gibi 

parlak kalacaktır. 
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PUT VE PUTPERESTLİK’İN 
MİTOLOJİK BOYUTU 

 
MYTHOLOGICAL DIMENSION 

OF FETISH AND IDOLATRY 
 

МИТОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ИДОЛОВ И 
ИДОЛОПОКЛОНСТВА 

 
Hayrettin İVGİN* 

 
Özet 
Put, Osmanlıca bir kelime olup Farsça “büt” kelimesinden alınmıştır. İlkel in-

sanların tapındıkları heykellere ve heykelciklere put denir. Çok eski çağlardan bu 
yana insanlar, hayallerinde yarattıkları bir takım varlıklara taparlar, bunlardan güç 
ve yardım umarlardı. 

Putperestlik; puta tapan ve tapınanların inanışıdır.Çoktanrıcılık inancında (poli-
teizm) putperestlik vardır.Tektanrıcılık inancında (monoeizm) putperestlik yasak-
lanmıştır.Ama tek tanrılı dinlerde bile (İslamiyet, Hristiyanlık, Musevilik) putpe-
restlikten kalan bazı inanış izlerine rastlanmaktadır. 

Bu yazıda, gerek çoktanrıcılık (politeizm), gerek tektanrıcılık (monoteizm) 
inanışlarındaki pratiklerin ve tapınma biçimlerinin mitolojik boyutlarına değinil-
mektedir.Yazıda ayrıca, Türk edebiyatında put ile sanemin yeri ve anlamları da 
verilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Put, putperestlik, çoktanrıcılık, tektanrıcılık, Türk edebi-
yatı. 

 
Abstract 
“Put (fetish)” is an Ottoman Turkish word. This word, is derived from Persian 

word “büt”. The sculpture and statuette worshiped by primitive people is called 

                                                 
* Halk Bilimi Araştırmacısı-Yazar. Ankara/TÜRKİYE 
(hayrettinivgin@gmail.com) 
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“put (fetish)”. Since ancient times to now people have plugged into a number of 
assets they create in their dreams and have hoped help and power from these assets. 

Idolatry; is a kind of belief of people who worships put (fetish). There is belief 
in polytheism as idolatry. Idolatry is forbidden in monotheism. But even in 
monotheistic religions (Islam, Christianity, Judaism) aresome beliefs remaining 
traces of idolatry.  

In this paper,the requirements of the practical form of wor ship and belief in 
monotheism, poly the ismneedis addressed to the mythological dimension. In the 
paper place and meaning of" put (fetish)” and “sanem (idol)” in Turkish literature 
is also examined. 

Key Words: Fetish, idolatry, polytheism, monotheism, Turkish literature 
 
 
Put (Büt=Sanem) Nedir? 
“Put”,Osmanlıca bir kelimedir. Herhalde Farsça “büt” kelimesinin Osmanlıca 

Türkçesinde aldığı söyleyiş biçimidir.Put’un Arapça’da karşılığı “sanem”dir. 
İlkel insanların tapındıkları heykellere ve heykelciklere “Put” denir.Bunlar ço-

ğunlukla gerçekte rastlanmayacak biçimlerde şeylerdir.Putlar, tapanların korkuları-
nı, duygularını, inançlarını canlandırır. 

Put, Fransızca’da “idole” karşılığı olarak söylenir. Mezopotamya’da putlara 
M.Ö. 3000’e doğru rastlanır.Bunlar pişmiş topraktan veya taştan yapılmış küçük 
kaba heykelciklerdir.Çoğunlukla kadın heykelcikleri olan bu idollerin üzeri çeşitli 
şekillerde yine kabaca süslüydü. Susa’da ve İndüs Vadisine kadar uzanan bölgeler-
de birçok put bulunmuştur. Irak’ta ve Suriye’nin yukarı bölgelerinde bulunan ve 
sonradan ele geçirilen gizli putlar da yine M.Ö. 3000’li yıllara aittir. 

Çok eski çağlarda insanlar, hayallerinde yarattıkları bir takım varlıklara tapar-
lar, bunlardan güç ve yardım umarlardı.Bugün bile ilkel durumda kalmış bazı top-
luluklarda putataparlık halâ devam etmektedir. Putperestliği başka bir başlık altın-
da anlatacağım ama put ile ilgili ön bilgiler vermek istiyorum. Bilimsel araştırmala-
ra göre; insanlar tapındıkları Tanrıları ilk önce hayallerinde yaratmışlardır.Tanrı 
(İlâh) olarak benimsenen ve tapılan resim (ikon), heykel, taş, mozaik, ağaç, obje, 
sütun, nesne vb. biçimsel sembollere “Put” denir. 

İlkçağlarda insanlar; tabiatın çeşitli görünümlerini kişileştirdikten sonra onları 
biçimsel olarak tasarladılar ve bu tasarımlarını resimlere (kaya resimleri, mozaik, 
duvar süslemeleri, ikonlar vb.) ve heykellere (heykelcik, toprak, taş, küçük objeler, 
çeşitli nesneler, büyük heykeller, sütunlar vb.)aktararak somutlaştırdılar. 

Gerçekten; Mezopotamya bölgesindeki put buluntuları pişmiş topraktan yapıl-
mış birkaç santimetre boyunda küçük tanrı heykelcikleridir. Anadolu’nun çeşitli 
bölgelerinde yapılan kazılarda (Mesela; Kültepe) çok eski çağlara ait 20 cm çapın-
da yuvarlak putlar bulunmuştur.Bu küçük boyutlu putlar; Mısır, Hint, Japon, Yu-
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nan, Roma, Maya, İnka vb. putataparların büyük boyutlu ve bazen dev cüsseli Tan-
rı heykellerine ve sütunlara, yapılara dönüştüğünü biliyoruz. 

Romalılar ilk putlarını şehrin kuruluşundan ancak 170 yıl sonra diktirmişlerdir. 
Bilimsel çalışmalara göre; put yaratmak ihtiyacı, insanın hayalindeki Tanrılara 
gerektiğinde ceza verebilmek ihtiyacından doğduğunu söyleyebiliriz. Tanrısına bir 
isteğini bildirmek için dua edip de bunun yerine getirilmediğini gören ilkel düşün-
celi insan, kendisinin biçim verdiği bir heykelciği kırarak öfkesini alabilmiştir. 

Bu arada şunu da söyleyebilirim ki; Sümerlerde, Akadlarda her insanın kendi 
Tanrısı vardı ve bu Tanrıların isimleri de farklı farklıydı. O sebeble bugün bilinen, 
Sümer, Akad ve Elam Tanrılarının sayısı 5000’e ulaşmıştır. Bu söylediğim, çoktan-
rıcılık ilkel pagan inanışının sonucudur.Bu nedenle, çoktanrıcılık putataparlıktan 
ayrılmaz.Paganlık esasında bir doğataparlıktır.Bu da putçuluk anlamı ta-
şır.Paganizm’in sözlüklerde karşılığının putçuluk (putataparlık) olarak yazılması 
bundandır. 

Hristiyanlık egemenlik savaşını Roma’da vermiştir.Roma şehirlerinde Romalı 
soyluların direnmelerine rağmen tapınaklar ve bazı Tanrısal bayramlar kaldırılmış-
sa da geniş Roma toprakları üzerindeki kırsal bölgeler ve köylerde eski çoktanrıcı-
lık inanışı geleneği uzun yıllar aşırı bir tutuculukla devam edip geldi.Bu nedenle; 
şehirlerde gelişen Hristiyanlık köylerde ve kırsal bölgelerde yaygınlaşmak için 
çoktanrıcılığa ödünler vermek zorunda kalmış ve bugünkü Hristiyanlık inancı için-
de çoktanrıcılıktan kalan pek çok inanç biçimleri süregelmiştir.Gerçekten, bugün 
Hristiyanlarda yapılan bayram ve yortuların çoğu eski Roma bayramlarıdır.Bu 
sebebledir ki Romalıların resmî dili olan Lâtince, bugün bile Hristiyanlığın dilidir. 

Paganizm, çoktanrıcılığı ifade etmektedir.Bugün bile, Polinezya, Malenezya, 
Kuzey ve Güney Amerika’da yaşayan yerlilerin büyük bir bölümü pagan davranış-
ları içindedir.En azından kendilerine dayatılan büyük dinleri (Hristiyanlık, Müslü-
manlık, Musevilik vb.) pagan anlayışı ile yorumlamışlardır. 

Peki İslamiyet’te putun karşılığı nedir ve nasıl algılanır? Önce şunu ifade ede-
yim ki İslamiyet öncesi Araplarda put vardı. Bu putlara da inanıyorlardı.Herhalde 
Museviliğin etkisiyle olsa gerek Araplar tek Tanrı fikrine de yatkındı.Bu Hz. İbra-
him’in dini Haniflik’in varlığından da kaynaklanıyordu. Araplar bazı putlarını dişi 
olarak görürlerdi. En büyük üç put Lât, Menat, Uzza dişidir. Bu sebeble bu üç puta 
“üç kızlar” denir. Araplarda büyüklü küçüklü 360 put bulunuyordu. Belki de Ana-
dolu’nun, Mezopotamya’nın ve Ortadoğu’nun pagan inanışı olan Anatanrıça ve 
Kibele idollerinin bir yansımasından dolayıdır. Araplar putlarına “kızlar” adını 
vermişlerdir.Kuran-ı Kerim’in Nisâ sûresinin 117.âyetinde şöyle söylenir: “O müş-
rikler (putataparlar) Allah’ı bırakarak yalnız dişilere (puta) taparlar.”Yine aynı 
sûrenin 51.âyetinde Hristiyanlıktaki “haç” ile Arapların taptıkları Tâgût’a atıfta 
bulunarak; “Görmüyor musun ki kitaplılar haça ve (kitapsızlar) Tâgût’a inanıyor-
lar.” kelâmı yer almaktadır.  

İslamiyet, puta kesinlikle karşıdır ve yasak getirmiştir. Putataparlık İslamiyet’te 
şirktir, yani Allah’a eş koşmaktadır. 
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Araplar puta “sanem” adı verirler.Bunun çoğulu “asnâm”dır.Kur’an-ı Ke-
rim’in A’raf sûresinin 138.âyetinde“asnâm” kelimesi “putlar” karşılığını ifade 
etmektedir. âyet şöyle: “İsrailoğullarını denizden geçirdik, onlar çölde kendi put-
larına tapan (âlâ asnâmin lehim) bir topluluğa rastladılar.” 

İslamiyet putataparlığı “kâfirlik” olarak görmektedir.Bunlar için Kehf sûresi-
nin 102.âyeti cehennemi işaret etmektedir. Âyet şöyle: “Biz kâfirlere cehennemi 
hazırladık.” 

Kısaca; Kur’an-ı Kerim’in Hicr sûresinin 56.âyeti, Fâtır sûresinin 14. Âyeti, 
Hac sûresinin 73.âyeti de put ve puta inanırlığı lânetlemektedir ve cehennem ile 
cezalandırılacağını ifade etmektedir. Tabiki ben burada; Hz. Peygamber’e atfedilen 
pek çok hadis-i şerifleri sıralamak istemiyorum. Put ve putçuluğu yasaklayan pek 
çok hadisler ve de İslam alimlerinin yorumları bulunmaktadır. 

Cahiliye Dönemi Araplarının putperestliği bundan sonraki başlık altında kısaca 
anlatılmaktadır. 

Tek tanrılı dinler (İslamiyet, Hristiyanlık, Musevilik) ortaya çıkınca, insanlar 
en kutsal varlık olarak tanıdıkları Tanrı’yı put biçiminde görmekten vazgeçmişler-
dir. Ama şurası bir gerçek ki, bu ilâhi dinlerde (İslamiyet, Hristiyanlık, Musevilik) 
eski pagan inançlarının izlerini bugün bile görmekteyiz. 

 
İslamiyetden Önceki Araplarda Putperestlik 
İslamiyetden önceki Araplar arasında her ne kadar Yahudilik, Hristiyanlık, 

Mecusilik, Sabilik ve Haniflik gibi farklı inanışlara rastlanıyordu; ama, en yaygın 
inanış putperestlikti. Özellikle bedevi Arapların inanç sisteminin putperestlik oldu-
ğu şüphesizdir.Ancak, din ve inanç ilmiyle uğraşanlar; esasında Arapların putpe-
restliğinin sonradan geliştiğini, putperestlik öncesi tek bir yaratıcının varlığına 
inandıklarını ama zaman içinde bu inancın putperestliğe çevrildiğini ifade eder-
ler.Denilir ki Hz. İbrahim’in Kâbe’yi inşa etmesiyle bu tevhid (birlik) inancı Arap-
larda ortaya çıkmıştır.Ancak Hz. İbrahim’den sonra oğlu Hz. İsmail’in ve sonraki 
neslinin dini uygulamaları; Arapların zaman içerisinde inanç ihtiyaçlarına cevap 
veremeyen bir duruma gelmiştir. O sebeble tevhid inancını koruyan Arapların, 
Mekke’den ayrılırken Kâbe yapısından kopardıkları küçük taş parçalarını yanların-
da götürdüklerini, gittikleri yerlerde bu kutsal saydıkları taş parçalarına tazimde 
bulunarak putperestliğe adım attıkları söylenir. Çünkü kimi Araplar böylece tevhid 
inancından ayrılmışlar ve giderek putperestliğe meyletmişlerdir. 

Bu durum Arapların özellikle taşlara tapınma durumunu ortaya çıkarmıştır. 
Arap kaynaklarında bir rivayet anlatılır: Huzaa kabilesi, M.S. 3. yüzyılda Mek-
ke’de, dolayısıyla Kâbe’de ve Arapların büyük şehirlerinde hakimiyet kurmuşlar-
dır. Bu kabilenin liderlerinden Amr bin Luhay, ticaret amacıyla Şam’a gider. Orada 
Hübel adlı bir put satın alır. Bu putu Mekke’ye getirerek Kâbe’nin avlusuna koy-
muştur ve halkı buna tapınmaya davet etmiştir. Aslında bu put Tanrıça Kybele’nin 
Araplaşmış put biçimidir. Bilindiği gibi Kybele, Anadolu ana tanrıçasıdır. Hititlerin 
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dilinde Kubala ve Kabal olan bu put; giderek Hubal, Hübel söylenişiyle Araplaş-
mıştır. Bu put Kâbede Duşârâ ve Manutu adlı putlarla birlikte bulunduruluyordu. 

Böylece putataparlık zaman içinde Araplarda yaygınlaşmış, kısa sürede yarı-
madadaki halkın hakim inancı haline gelmiştir.Hatta, Kâbeye getirilen putların 
sayısı da giderek artmıştır. 

Yine zaman içerisinde her kabilenin, hatta her ailenin kendine ait bir putu ol-
muştur. İslamiyet’in gelişmeye başladığı dönemlere kadar bilinen put sayısının 360 
sayısına ulaştığı söylenir. Bu putların içinde en bilineni Hübel, İsaf, Naile,Ved idi. 
Curhum kabilesinden bir kadınla, bir erkek işledikleri suçtan ötürü taş 
kesilmişler.Bu taşlar önce ibret olsun diye, Merve ve Safa tepesine dikilmiş sonra 
da ilâh sayılarak tapılmaya başlanmıştır. Bugünkü Mekke’de Merve tepesinde 
Naile adlı put vardı. Hem Safa tepesindeki Esaf (İsaf), hem de Merve tepesindeki 
Naile putları Mekke’nin fethinden sonra yıkılmıştır. Ved ise Hz. Nuh çağında 
yapılan putlardan biri olduğu söylenir. Nûh Suresinin 23. ayetindeVedin ile birlikte 
Süva, Yegus, Yeûk ve Nesr adlı putlar sıralanmaktadır. 

Hicaz yöresinde “Allah’ın kızları” adlı verilen ve üç ilâhe olan Lat, Menat, 
Uzza adlı putlar da meşhur idiler. 

Necm Suresinin 19-20. ayetlerinde bu üç putun adı da geçmektedir. Uzza put-
tanrısının asıl tapım yeri Mekke ile taif yolu üzerinde Nahle vadisinde imiş, üç 
yayvan akasya ağacının içindeymiş.Menat bir ölüm kaderi tanrıçasıymış. 
Mekke’nin kuzeyinde Medine yolu üstünde Musallah tepesinin yanında 
bulunuyormuş.Kız çocuklar bu puta kurban ediliyormuş.Lât putu da Kâbe’de 
bulunmaktaydı.Al-Lât, Al-İlâhât deyiminden geldiği söylenir.İlâhe anlamı 
taşır.Yunan tanrıçası Aphrodite (Afrodit)’ye Alilat veya Alilatta diyorlardı.Herhalde 
Afrodite telmihen bu puta Lât deniyordu. 

Her üç puta; Lât, Menat, Uzza (Uzât),özellikle Avs ve Hazreç kabileleri 
taparlardı. İslamiyet, bu üç putla daha çok mücadele etmiştir. 

Mekke’ye getirilen ilk put Hübel idi. Hübel insan suretinde ve kırmızı akik 
taşından yapılmıştır. Arap kabilelerinin hemen hemen hepsi bunu ilâh kabul 
etmişlerdi. Put’u Amr bin Luhay, Suriye’den getirirken putun eli kırılmıştır. 
Kureyşliler altın bir el yaparak puta eklemişlerdir.Ved, Huzaa kabilesine aitti.İri 
cüsseli bir erkek heykel di.Lat, güneşin bir parçası, çıplak kadın, at olarak da tasvir 
edilirdi. 

Her ne kadar Cahiliye Dönemi Arapları puta tapıyorlarsa da yaratıcı bir 
tanrının varlığını kabul ediyorlardı. Bunun adı da Allah’tır.Gerçekten Hz. 
İbrahim’in dini olan Hanifliği putperestlikten önce benimsemişlerdi.Allah’ın her 
şeyin yaratıcısı, yeryüzünün Rabbi, göklerin ve yerin sahibi olduğunu biliyorlardı. 
O sebeble en büyük yeminleri Allah’ın adına yapıyorlardı. Zaman zaman Allah’a 
yalvarıp dua ediyorlardı.Yani putperestlik döneminde Allah inancı Araplarda 
muğlakdı.Günlük hayatlarında putlar onlar için önemliydi.Ama tehlike ve başları 
dara düşünce Allah’ı anıyorlardı. 
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Cahiliye Arapları putlar için “sanem” ve “vesen” kelimelerini kullanırlardı. 
Hemen hemen her evde bir put köşesi bulunurdu. Bu köşelere kendilerince kutsal 
sayılan bir putu yerleştirirlerdi.Ama toplu tapınımlarda çok sayıda putun 
bulunduğu tapınaklara, meydanlara ve Kâbe’ye giderlerdi. Hem tazimde bulunurlar 
hem de tavaf ederlerdi. Tapınaklara Araplar Beyt derlerdi.Küp şeklindeki 
tapınaklara da Kâbe adı verirlerdi.En büyük kâbe ise Mekkedeki Kâbedir. 

Cahiliye Döneminde Arap dini inanışının asıl yeri, hiç kuşkusuz Kâbe ve 
çevresidir. Tüm kabileler; savaşın yasak olduğu hac mevsiminde yani tapınma 
zamanı, düzenlenen panayıra, festivale katılırlar, kendi putlarına dua, secde ve 
tazimde bulunurlar, kendi putları etrafında tavaf ederler, kurban keserler, sadaka 
verirlerdi. Daha sonra her kabile Kâbeyi tavaf ederlerdi.Bu tavaf genellikle çıplak 
olarak gerçekleştirilirdi.Bir bayram havası içinde geçen bu ziyaret, tapım ve hac 
zamanı savaşlar ve öldürmeler olmazdı.Her kabile putları özellikle kendilerine ait 
olanları ziyaret ederlerdi.Söz konusu ziyaretlerde ve tapınaklarda Cahiliye Arapları, 
tanrılara çeşitli hediyeler sunarlar, güzel kokular serperler, adaklar adayıp hayvan 
kurban ederler, hatta bu ziyaretler öncesi oruçlar tutarlardı.Bu dönem Arapların, 
ölüleri gusül ettirdikleri, yıkadıkları ve kefenledikleri de bilinmektedir.Bazı 
kabileler ölülerini çanak ve çömlekle birlikte gömdükleri, ölüleri için adakta 
bulundukları ve mezarlarına heykel veya taş diktikleri de bilinmektedir. 

Cahiliye Dönemi Araplarında önemli işlerin çözümü için putlardan yardım 
dilediklerini biliyoruz.Putların önünde fal okları çekerlerdi.Kuşların uçuşuna göre 
kehanette bulunurlar, nazardan korunmak için muska ve tılsımlara başvururlardı. 

Hac ve tapınım, kendileri için bir korunum olarak kabul edilirdi. 
Arabistan’da Hz. İbrahim’in dini Haniflik’i benimsemiş olanlar putperestliğin 

yaygınlığına direnç gösteremediler ama putperestlikle Haniflik’in karışımı bir din 
anlayışını da İslamiyet’in ortaya çıkışına kadar sürdürdüler. Haniflerin, esasında 
İslamiyet’in ortaya çıkmasında hazırlayıcı bir rol oynadıkları da bir gerçektir. 

 
Putperestlik (Putçuluk), Sânemperestlik Nedir? 
Putperestlik, Osmanlılarda “Abda-i evsan” olarak ifade edilirdi.Evsân; putlar, 

bütler, sanemler demektir.“Abd” ise “âbid”tir. Yani; tapan, tapınan, ibadet eden, 
zahid, ehl-i takvâ, hattâ kul, köle, bende demektir. Buna göre; abda-i evsan, putlara 
tapanlar anlamındadır.Fransızlar buna fétichisme derler, yani putçuluk. 

Çoktanrıcılık (politeizm) inancında putataparlık vardı,yani putçuluk.Ama 
tektanrıcılıkta (monoteizm) yani tek tanrılı dinlerde (İslamiyet, Hristiyanlık, 
Musevilik) putçuluk (putperestlik) yasaklanmıştır.Buna rağmen tek tanrılı dinlerde 
bile putperestlikten kalan kimi inanış izlerine rastlanmaktadır. 

İslamiyetten önce sanemperest olan Araplar; İslamiyetle tanıştıklarında 
putataparlığı terketmişlerdir.Kur’an-ı Kerim’in Hac sûresinin 73.âyeti şöyle 
söylemektedir: “Ey insanlar, size bir örnek verildi. Şimdi ona kulak verin.Sizin o 
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taptıklarınız bir sinek bile yaratamazlar, sinek onlardan bir şey kapsa bunu bile 
geri alamazlar.” 

Putçuluk yani sanemperestlik genelleşmiş boş inanç tasarımlarına tapmaktır. 
Putların ilk ortaya çıktığı 5000 yıldan buyana biçimleri değişti ama özleri 
değişmedi. O nedenle aklın, bilimin engelleyicisi olarak görülen putataparlık, tüm 
peygamberler tarafından engellenmiş ve yasaklanmıştır. Sadece peygamberler ve 
inanç önderleri değil; düşünürler ve felsefeciler tarafından da putperestliğe karşı 
durulmuştur. Kont da Volney (1757-1820), Auguste Comte (1798-1857), Karl 
Marx (1818-1888) gibi düşünürler putçuluğu yorumlayarak bilimin ve 
aydınlanmanın önünde engel olarak görmüşlerdir. 

 
Edebiyatımızda Put (Sanem=Büt) 
Edebiyatımızda, özellikle divan edebiyatında sevgiliye istiare, yoluyla büt ve 

sanem denilir.Bu benzetmedeki büt veya sanem, kilise duvarlarındaki mozaik 
işlemeli tasvirler yerine kullanılır.Müşriklerin yapıp tapındıkları heykellerden, 
insan şeklinde güzel yontulmuş olanlarına da sanem denir.Buna göre, bir dizede büt 
geçerse, bunların mozaik işlemeli tasvir yerine; sanem geçerse insan şeklinde 
yontulmuş heykel ve heykelcikler yerine kullanıldığını düşünmemiz gerekir. 
Sevgilinin o tasvirler kadar güzel olduğu anlatılmak istenmektedir. 

Divan edebiyatında, yüzdeki “ben” saçlardaki “kâkül” putperest yani kâfir 
olarak kabul edilir. Sevgilinin yüzü ve yanağı aydınlıktır, sevabın ve imanın 
yeridir.Ama ben ve kâkül,küfürdür. Yine sevgilinin yüzü puthâne (büthâne)’dir. 
Aşık, maşukunun güzelliği karşısında kendini bir puthânedeki kadar dinden 
imandan çıkmış olarak gösterir. Çünkü iman kadar aydınlık olan sevgilinin 
yüzünün güzelliği onun aklını başından almıştır. Büt (ya da sanem), kâkül, ben ve 
büthane (puthane) kelimeleriyle genellikle birlikte kullanılır. 

Divan şiirinde Çin kelimesi ile de birlikte ifade edilir.Çünkü Çin Mani, dininin 
en çok yaygın olduğu bir kıta (bölge)’dir. Mani dinini kuran Mani adlı Çinli bir 
nakkaş ve ressamdır.Zerdüştlük ve Hristiyanlığı birleştirerek bir din ortaya 
koymuştur.Maniheizm,daha çok Çin’de yayılmıştır.Mani’nin kaleme aldığı kutsal 
kitapları Erjeng, resimlerle süslüdür.Bu resimler çok güzel olduğundan gökten 
indiğine inanılmıştır.Bu sebeble bu güzel resimlerin, sevgilinin güzelliği ile 
eşleştirilir.Güzel yüz daima Çin’e nisbet edilmiştir. Çin, Türk divan edebiyatında 
resimin merkezi olarak kabul edilir. Çin kelimesi ile birlikte, büt, nigâr, nakş, suret, 
Erjeng resim kelimeleriyle bir araya getirilir.Çin, bizim edebiyatımızda Hıta, 
Huten, Maçin diyarlarıyla da anılır.Çünkü güzelin saçı misk kokuludur.Misk ise 
Hıta ülkesinden yani Çin’den gelir. 

 
Ol büt-i Çin ü Hıta kim turra-i müsgîni var 
Ne hatamız gördü kim ebrûlarının çîni var  

Ahmet Paşa 
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Puthane ile de mushaf, mescid, Kâbe, Harem, kıble, âyet, kilise kelimeleri bir 

arada bulunur.Bunlarla tezat ve tenasüp sanatı yapılır. 
Demadem cevrlerdir çektiğim bî-rahm bütlerden 
Bu kâfirler esiri bir müselman olmasın yâ Rab  

Fuzulî 
Gönlünde senin gayr u sivâ sureti neyler 
Lâyık mı bu kim Kâbe’ye büthâne derler 

Şeyhülislam Yahyâ 
Bazen de put yerine nigâr ve Nigâristan da kullanılır. Divan edebiyatında 

resim ve resim gibi güzel sevgili anlamına gelir nigar.Parmaklara yakılan kınaya da 
nigâr tabir olunur.Divan şiirinde sevgili yerine mecaz-ı Mürsel yoluyla nigâr 
kullanılır.Nakş ile birlikte tenasüp sanatıyla Nigaristan ile de anlam birliği 
sağlanır.Divan edebiyatında sevgilinin yanağı Nigaristan diyarıdır yani Erjeng 
mecmuasıdır. 

Zülfi nakkâşı suya bir resm eder kim reşk eder 
Mâni-i Çin yazdığı nakş-ı Nigâristan ana  

 Ahmet Paşa 
Eskiden insan, kadın vb. resimleri yapanlara nigârende ve nigârî denilirdi. 
Görüp bu nakş u nigârî inleme ey Nevî 
Ki kubh-ı sîreti hüsn ü bahasına değmez 
      Nevî 
 
Sanem yukarda dediğim gibi put anlamındadır. Çoğulu esnâm’dır.Divan edebi-

yatında olduğu gibi halk edebiyatı mazmunları içinde de sanem geçmekte-
dir.Anadolu Hataîlerinden bir âşığımızın şiirinin bir dörtlüğünde sanem kelimesi 
cinaslı biçimde kullanmaktadır. 

Çağırdım sanem sanem 
Ses verdi menem menem 
Dedim lebin kim emsin 
Dedi sen em sen em 

Şah Hataî 
Doğu edebiyatında büt; mahbub, mahbube, güzel ve genç anlamlarına 

gelmektedir. İslam mezhebleri içinde Kerramiyye mezhebi bulunmaktadır. IX. 
yüzyılda Muhammed bin Kerram tarafından kurulmuştur. Öğretisinin özelliği, 
Allah’ı cisme benzetmesidir.Buna “Allah’ı tescim etmek” denir.Buna inanlara da 
“mücessime” yani, Allah’ı cisim sayanlar denir.Allah’ı insana benzeten 
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mezheplerin geneline “müşebbihe” denir.Arapça teşbih kelimesinden türetilen bu 
kelime dilimizde “insanbiçimcilik” deyimi ile karşılanmıştır. Bakınız, Fuzulî’nin 
şu beyiti bu anlattıklarımızı doğrulamaktadır. 

Büt-i nev-resim namaza şeb ü rûz ragıp olmuş 
Bu ne dindir Allah Allah büte secde vacib olmuş 
       Fuzulî 
Kısaca açıklarsak bu beyitte şu söyleniyor: “Yeni yetişen put (gibi güzel) gece 

gündüz namaz kılmak istiyor. Halbuki kendisi tapılacak bir puttur.Allah Allah bu 
ne dindir, sevgilime (puta) secde etmek âşıklara vacip olmuş.” 

Fuzulî’nin başka bir beyiti çok anlamlıdır. 
Secdedir her kanda bir büt görsem âyînim benim 
Hâh müslim, hâh kâfir tut budur dînim benim 

 Fuzulî 
“Benim âyinim, nerede bir put görsem secdemdir. Bırak, ister Müslüman, ister 

kâfir olsun işte benim dinim budur.” 
Nesin ey büt-i nev-res ki sad-cihân-ı fitne 
O teng nergis-i hayret-fezâda pinhândır 

 Sabrî-i Şâkir 
“Ey yeni yontulmuş heykel gibi güzel. Sen nesin ki yüzlerle fitne dünyası o kü-

çük ve hayret artırıcı gözlerinde gizlidir.” 
Büt ile ilgili birkaç beyit daha yazmak istiyorum.Bütân, büt kelimesinin çoğu-

ludur, putlar anlamındadır. 
Nice âsûde olsun Cevrî-i âvâre âlemde 
Muhabbet âfet ü dil ü hüsn-i bütân âfet 

 Cevrî 
Bir büt-i bigâne hâbun düştü dil sevdâsına 
Terk-i aşk etmek de müşkül, âşinâ olmak da güç 
       Tıflî 
Gönül ki bunca büt-i bî-sebâta gülmüştür 
Gülümseyip bana va’d ettiğin sebâta güler 

 Muallim Nacî 
Rivayete göre; Süleyman Peygamberin hâtemini (mühürünü) çalan bir dev 

varmış.Bu insanlara da fenalığı dokunan bir cinmiş. Süleyman Peygamber bu o dev 
cini yakalatarak bir şişenin içine hapis etmiş, bir denize veya Dicle nehrine attırmış. 
Şişenin içine sokulan bütândır, yani putlardır. 
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Cüy-ı şeffâf u sâfâ girdi bütân 
Oldu gûyâ periye şîşe mekân 

 Vahîd  
“Put gibi güzeller saf ve şeffaf suya soyunup girdiler. Sanki bu perilerin durağı 

şişe oldu.” 
Sanemâ, “ey sanem” demektir.Sonundaki “a” seslenme ifade etmektedir. 

Aşağıda, sanemin kullanıldığı bir-kaç beyti yazmak istiyorum.Bazı beyitlerde 
sanem; işvekâr, gül çehreli, olarak nitelendirilmektedir.Fuzulî’nin bir şiirinde hem 
sanem, hem büt birlikte kullanılmaktadır. 

 
Ey sanem bir bir diyem bu resme kâfirliklerin 
Rûz-ı mahşerde görürsem hazret-i Îsâ yüzin 

 Hayâlî 
Yola bakmaktan ağardı sanemâ dîde-i ter 
Ağla hey gözlerim ağla ne gelir var ne gider 
      Lâedrî 
Deyr-i cihânda bir sanem-i işve kâr ile 
Zünnâr-bend-i aşk olalı halimiz harâb 
             Nâilî 
Gül-çehre sanemler oldular cem 
Her bir sanemin elinde bir şem 
 
Resm-i tarab ettiler müretteb  
Beş yüz büt-i gül-ruh u şeker leb 

         Fuzulî 
Divan edebiyatında “büthâne”, kilise, manastır, sûmnât gibi mabetler anlamına 

gelmektedir.Burada “sûmnât”kelimesine bir açıklık getireyim.Sûm, ay; nât, sahip 
ve saygı anlamındadır.Birlikte “ay gibi muazzam sanem” demektir.Puthaneler ay 
biçiminde yapıldığı için bu ibadethanelere sümnât denir.Bakın aşağıdaki beyitte 
büthâne geçiyor. Bu büthânenin mihrabı ise kaşları mihrab olacak bir çok sanemler 
(putlar)dır. 

Büthâne mi mescid mi desem şehr-i Stanbul  
Ebrûları mihrâb olacak, hayli sanem var 

     Kayserili Ahmed Remzî 
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Aslında büt, bütân, sanem, put mazmunu ile ve de bu mazmunla birlikte 
kullanılan diğer mazmun ve kelimelerle ilgili çok şeyler söylenebilir. Ancak, bir 
ufuk açması düşüncesiyle bu kadar bilginin yeterli olacağını sanıyorum. 

 
Sonuç 
Aslında putperestliği iyi anlatabilmenin ve anlamanın yolu dünya 

coğrafyasındaki geçmiş inanışları ve bu inanışların sistemlerini bilmekten 
geçer.Animizm nedir?İncelemek ve diğer ilimlerle olan benzerlikleri gözden 
geçirmek gerekir.İlkel kabilelerin fetişist, animist, natürist ve paganist cereyan ve 
anlayışlarını gözden geçirmek zorunludur.İlkel dinlere yön veren totemizmin ne 
olduğu veya olmadığı ortaya konulmalıdır.Çünkü ünlü Fransız sosyolog Emile 
Durkheim’i bile, totemizmi gerçek din katına yükselten ve bütün dinlerin ondan 
çıktığını savunan ilk bilim insanı olduğunu bilmekteyiz. 

Putperestliği yine iyice anlayabilmenin yolu Eski Türklerin bir dini olarak 
kabul edilen Şaminizmi ve onun bütün yönlerini araştırmak gerekmektedir. Eski 
Türklerdeki “ongun” ve “töz” kavramları totemizm anlayışını mı ifade ediyor, 
yoksa bu putperestlik midir?Şurası bir gerçek ki gerek Totemizmin, gerekse 
Şaminizmin sınırlarını belirlemek ve bu inanışın kurallarını netleştirmek pek kolay 
değildir. 

Yine, Uzak Doğu’nun yaygın inançlarından Taoizm ve Budizm’in de bilinmesi 
gerekmektedir. Hintlilerin, Mısırların ve Perslerin inançları, özellikle Zerdüştlük’ün 
gözden geçirilmesi, putperestliğin sınırlarının ne kadar geniş olduğunu bize 
gösterecektir. 

Sonuç olarak, insanlık tarihiyle başlayan din olgusunu anlayabilmenin yolu, 
putperestliği bilmekten geçer ancak dünyadaki tüm inançları da iyi bilmek, bunları 
birbiriyle karşılaştırmak, benzer veya benzemez yönlerini ortaya koymak gerekir. 
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НОҒАЙ ТІЛІНДЕГІ ЗАТ ЕСІМДЕРДІҢ  
МОРФОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛГІЛЕРІ 

 
THE MORPHOLOGICAL FEATURES  

OF A NOUN IN THE NOGAI LANGUAGE 
 

NOGAY DİLİNDE İSİMLERİN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ 
 

Enlik ZHAMANSARYEVA* 
(Жамансариева Еңлік) 

 
Özet 
Bu makalede; Nogay dilindeki isimlerin morfolojik özelliklerinin neler 

olduğu ortaya konmaktadır. İsim kelimeler, farklı dillerde hem sayı hem de 
nitelikleri bakımından (olay, sayı, çekimleri) değişiklik gösterir. 

Anahtar Kelimeler: Nogay dili, morfolojik özellikler, isimler, nitelik-
lerin sayısı 

 
Summary 
This article discusses the morphological features of a noun in the Nogai 

language. Presented a number of attributes (case, number, declension) the number 
of which varies in different languages. 

Key Words: Nogai language, morphological features, noun, number of 
attributes 
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Ноғай Ордасы– 14 ғасырдың аяқ кезінде Алтын Орданың ыдырауы 

нəтижесінде пайда болған феодалдық мемлекеттік бірлестік. Ноғай ордасы 13 
ғасырдың 2-жартысында Алтын Орданың əскери қолбасшысы Ноғай 
əскерлерінің құрамына енген тайпалар мен Маңғыт тайпаларынан құралған. 
Ноғайлар Еділден Ертіске дейін, Каспий жəне Арал теңіздерінен Қазан мен 
Тюменьге дейінгі жерлерде көшіп жүрген.  

Ноғайлы кезеңі қазақ халқының Ақ Орда мен Көк Ордадан кейінгі 
дəуірдегі, əрі ұлт ретінде қалыптасуындағы маңызды кезең болатын. Қазақ-
ноғай арасындағы қатынас үздіксіз ХV-ХVІІІ ғасырдың 30-шы жылдарына 
дейін жүрді. Тек 1620-1630 жылдары торғауыт-қалмақтың орыс əкімшілігінің 
көмегімен Еділ мен Жайық, Ақ Қобан өзен жағалауларына жайғасқаннан 
кейін ғана қазақ-ноғай арасы алшақтай бастаған-ды.  

 «Қазіргі ноғай қазаққа ең жақын туыс халық. Біздің тіліміз, діліміз, тіпті 
түрімізге дейін, сəл айырмашылықты айтпасақ, айнымайды. Осыған 
байланысты болу керек, асығыс тұжырым жасаушылар «қазақ пен ноғай 
бірегейлігі» жөніндегі қоғамдық пікірлер де жоқ емес. Қазіргі ноғайлар 
өздерін өзіндік дəстүрі мен ана тілі, қалыптасу тарихы бар жеке ұлт ретінде 
санайды. Сонымен бірге, өздерінің Отаны, мекені бар ел екенін алға тартады. 
Бұл ақылға сиымды» (Бүркіт Аяған, №24 (3396). Себебі, қазіргі ноғайлар 
Ресей Федерациясының Дағыстан, Қарашай-Шеркес Республикалары жəне 
Ставрополь өлкесінде мекен етіп отырған халық. Ноғай тілінде сөйлейтіндер 
саны 2002 жылғы санақ бойынша 90000 адам.  

 «Біз ноғай тілін, тарихын зерттеу арқылы өзіміздің төл тарихымыз бен 
тілімізді жаңадан танимыз. Ноғай мен қазақтың ру-тайпалық жүйесі өте 
ұқсас» (Бүркіт Аяған, №24 (3396). 

Бұл мақалада ноғай тілінде жазылған мəтінге талдау жасай отырып, зат 
есімнің түрленуіне ерекше тоқталдық.  

Морфологиялық құрылымдардың дамуымен бірге тілдегі морфемалардың 
дыбыстық тұлғасында түрлі өзгерістердің болып тұратыны белгілі. Ноғай 
тіліндегі зат есімнің түрленуіне талдау жасай отырып, қазіргі қазақ тіліндегі 
зат есіммен арақатынасын анықтауға болады. 

Ноғай тіліндегі зат есімдер көптеледі, септеледі, жіктеледі жəне 
тəуелденеді.  

Көптік жалғау – жалғанған сөзіне көптік мағына беретін қосымша. Ноғай 
тілінде көптік жалғауының дыбыс үндестігіне қарай екі нұсқасы бар: -лар, -
лер: тил – миллеттинъ энъ баслапкы белгиси, айырым нышаны да болады. 
Ногай тили тюрк тиллер куьбине киреди. Аьвелгиде ногай тилинде 
патшалыклар ара соьйлесуьвлер озгарылганлар, документлерге кол 
басылганлар. Аьли болса, куьннен-куьнге тилимиздинъ йойылув йолы кенъее 
береди. Савлай дуныя бойынша 7000 туьрли тиллерде соьйленеди деп 
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аьлимлер белгилейдилер, а бизим Россия элимизде солардынъ 150 
туьрлисинше халклар соьйлейдилер. Ызгы йылларда тиллер маьселелери де 
коьтериледи. Тек алдын тилде туватаган маьселелер уьстинде янъылыклар 
ашып языковедлер ислеген болса, буьгунлерде тил сакланар ма экен деген 
сорав коьтередилер. Сол аьлимлердинъ айтувларына коьре, ХХІІ оьмирге 
Россияда бар 150 туьрли тиллердинъ 63 йойылаяк. Тилдинъ йойлув маьселеси 
бизим миллетимизде де оьткир турады. Келеекте сол тилдинъ йойылув 
оьлине калмас уьшин буьгуьн куьш салмага керекпиз.  

Тəуелдік жалғау, əдетте, бір заттың басқа бір затқа тəуелді екенін 
білдіретін қосымша. Негізінде зат есімге тəн қосымша бола тұрса да, зат есім 
қызметін атқаратын, демек, субстанивтенетін сөздердің барлығына да 
жалғана береді.  

Жақ-жақтың көрсеткіші ретінде қызмет атқаратын ноғай тіліндегі 
тəуелдік жалғау қосымшалары мыналар:  
Сөздің соңғы 
дыбысы 

І жақ ІІ жақ ІІІ жақ 

дауысты 
болса, одан 
кейін... 

-м:Янъыларда мен мырсат 
болып, Тарумов районынынъ 
Новодмитриевка авыл 
школасында конакта 
болдым, ногай тилден 
окытувшылар ман да 
йолыктым. 

-нъ  
(-нъыз/ 
-нъиз) 

-сы/-си:Тил-
миллеттинъ энъ 
баслапкы белгиси, 
айырым нышаны 
да болады.  

дауыссыз 
болса, одан 
кейін... 

-ым, -им, -имиз, -ымиз:Бу 
маьселеди савлай 
миллетимиздинъ акимлери 
шешуьвге шалысса 
экен.Неге десе бизде тувган 
тилден китаплер бек аз, 
эски китаплер мен 
балаларды окытамыз,оьзек 
те билгенимизди аямаймыз. 

-ынъ/-инъ 
(инъыз/-
ынъыз)Сизин
ъ кызынъыз 
айтады 

-ы/-и:Ол байдынъ 
уьйинде конды.  

 
Сөз жекеше түрде де, көпше түрде де тəуелденеді. Егер сөз жекеше түрде 

тəуелденіп тұрса, бір зат бір адамға тəн екендігі білінеді. Ал, сөз көпше түрде 
тəуелденіп тұрса, көп зат я бір тектес бірнеше зат бір адамға ғана меншікті 
екендігі білінеді.  

Септік жалғаулары арқылы есімдер сөйлемдегі етістіктермен де, шылау 
сөздермен де, есімдер өзді-өздері де жалғасып əр алуан қарым-қатынасқа 
түседі. Септік жалғаулары сөздерді бір-бірімен жалғастырып, септестіріп 
тұрады. Ноғай тілінде ғалым А.Н. Баскаковтың көрсетуінше алты септік бар. 
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Септік 
атаулары 

Дауысты жəне ұяң 
дауыссыздан кейін 

Қатаң дауыссыздардан кейін 

Атау  - 

Ілік 
 
 
 
 
 

-дынъ/-динъСоъйткенде, 
балалар тувган тилдинъ 
кагыйдаларын, аьдетлерин 
кайда уьйренсинлер? 
Байманбетовадынъ яслыгы 
Уллы Аталык согысынынъ 
заманына келген.  

-тынъ/-тинъ 
Маьселелерди биз мобильли 
офистинъ ярдамы ман шешермиз 
деп сенемиз. 
 

Барыс -га/-ге Йылдан-йылга 
школаларда тувган тилге 
берилетаган саьатлер 
кемийдилер, китаплер 
етпейдилер.  

-ка/-ке Онынъ атасы Аскербий 
Макаел улы Ахмедяев сол 
куллыкты юргистетаган эди эм 
увылын да сол куллыкка 
уьйреткен. 
 

Табыс -ды/-ди Сонъ 
«Комсомольск» деген 
паромы ман сентябрь 
айында йылгады оьтип, 
Гудермес каладынъ 
янындагы Комсомольск 
поселогынынъ ювыгындагы 
ер казбаларда турып 
иследик. Бу маьселеди 
савлай милеттимиздинъ 
аькимлери шешуьвге 
шалысса экен. 

-ты/-ти Халкты ис пен 
канагатлав орталыктынъ 
мобильли офиси ашылган.  

Жатыс -да/-де Школада яс 
окытувшы Ашувхан 
Авасбиевна Доюнова да исин 
бардырады. Ызгы йылларда 
тиллер маьселелери де 
коьтериледи.  

-та/-те Янъыларда мен мырсат 
болып, Тарумов районынынъ 
Новодмитриевка авыл 
школасында конакта болдым, 
ногай тилден окытувшылар ман 
да йолыктым. 

Шығыс  -дан/-ден Школада ногай 
тилден уьш окытувшы 
бар.Исинде яньылыклар 
киргизбеге, дерислеринде 
туьрли методикалар 
купланмага шалысады, 
балалардан ногай тилин 
терен уьйренмеге 

-тан/-тен Тарихтен атынъды 
суртпеге калып... 
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талаплайды. 

 
Біздіңше, ноғай тілінде көмектес септіктің мынадай нұсқалары бар: –ман, 

-мен, -пан, -пен – аьлги заманнынъ компьютерли оборудованиеси мен, 
оргтехника ман, ноутбук, принтер эм баска техника ман канагатланган. 
Маьселелерди биз мобильли офистинъ ярдамы ман шешермиз деп сенемиз. 
Ис пен канагатлав(Қазіргі заманның компьютер құралғыларымен, 
оргтехникамен, ноутбук, принтер жəне басқа техникамен қамтамасыз 
етілген. Мəселелерді біз мобильді офистің жəрдемімен шешерміз деп 
сенеміз. Жұмыспен қамтамасыз ету). 

Жоғарыда келтірілген мысалдар арқылы ман, мен, пен қосымшасы сөз 
бен сөзді байланыстыру қызметін атқарып тұрғанына көз жеткізе аламыз. 

Қорыта келгенде, ноғай тіліндегі зат есімдердің көптелуіне, септелуіне, 
жіктеліп жəне тəуелденуіне мысалдар келтіру арқылы дəлелдік. Ноғай тілінің 
тағы бір қазақ тілінен ерекшелігі көптік жалғауының екі-ақ үлгісінің болуы. 
Сондай-ақ, көптік жалғауының қаз қатар тұрған сөздерге жалғануы, мəселен, 
Ызгы йылларда тиллер маьселелери де коьтериледи, қазақ тілінде бұл 
«Соңғы жылдарда тіл мəселесі де көтерілуде». 

Болашақтағы ізденістер айтылған пікірді нақтылап жəне ғылымиландыра 
түсетіні күмəнсіз.  

 
Пайдаланылған əдебиеттер: 
1. Бүркіт Аяған // Тарих етегіне жетелейді// Қазақ əдебиеті, №24 (3396) 
2. Баскакова Н.А. Ногайско-русский словарь. - М, 1963: 562 с. 
3. Баскаков Н.А. Тюркские языки. Изд. 2-е, испр, - М.: КомкКнига, 2006: 

248 с. (Языки народов мира).  
4. «Ногай давысы» газетасы №85, 2014 ж  
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KIRIM KÖKENLİ MEHMET NÜZHET EFENDİ 
SANATI VE ETKİLEŞİMİ 

 
MISTER MEHMET NÜZHET WITH CRIMEAN ORIJIN HIS ART 

AND HIS INTERACTION 
 

ИССКУСТВО КРЫМЧАНА МЕХМЕТ НЮЗХЕТ ЭФЕНДИ И 
ЭЛЕМЕНТЫ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ В ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

 
Dr. Maksut BELEN* 

 
Özet 
Mehmed Nüzhet Efendi 1809 tarihinde doğmuştur. Sivas’a Kırım’dan gelip 

yerleşmiş Tatar bir aileye mensuptur. II. Mahmud, Abdülmecid, Abdülaziz, V. 
Murad, II. Abdülhamid zamanlarında yaşamış, çeşitli görevlerde bulunmuş ve ede-
biyat çalışmalarını ve yaşamını sürdürmüştür. Sivas’ta 1887’de vefat etmiştir.  

Onun yaşadığı bu dönemin bir özelliği de Osmanlı İmparatorluğu’ndaki yeni-
leşme hareketlerinin yoğun bir şekilde yaşanmış olmasıdır. Böylesi bir dönemin 
tanığı olan Nüzhet Efendi dönemin fikrî, edebî, siyâsî ve sosyal hareketlerinden 
etkilenmiş, bu düşüncelerin çoğuna katılmış ve öğrencileri başta olmak üzere çok 
kişiyi etkilemiştir.  

Nüzhet Efendi, âlim, fâzıl, Türkçe, Farsça ve Arapça’ya hakim, şiir ve inşâda 
usta ve sanatkâr, büyük bir ediptir. Edebiyatın hemen hemen her alanında eserler 
vermiş. Sözlük hazırlama düşüncelerinin yanı sıra, dönemin sadeleşme eğilimleri 
içinde yer ve rol almış bir Osmanlı aydınıdır.  

Anahtar Kelimeler: Yenileşme, sanat, nesir, etkileşim. 
 
Abstract 
Mehmed Nüzhet Efendi was born in 1809. He belonged to Tatarian family 

background. He lived during the reigns of the Otoman Sultans II. Mahmud, 

                                                 
* Gediz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.  
 İzmir/TÜRKİYE (belenmaksut@yahoo.com) 
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Abdülmecid, Abdülaziz, V. Murad, II. Abdülhamid and took several offices and 
leaded literature working. He died in 1887, in Sivas.  

During the Ottoman Empire a lot of renovation activities happened. The 
witness of in this period Mehmed Nüzhet Efendi effected and includied on opinion, 
literary, political, social activities and these ideas ve öğrencileri başta olmak üze-
re çok kişiyi etkilemiştir.  

He was such a knowledgeble, an artisan and scholar poet that he could write 
poetry and prose in Turkish, Arabic and Persian languages. Mehmed Nüzhet Efendi 
produced all of the literature’s branches. He was an Ottoman intellectual, also 
dealed about thought propare of dictionary and settled periot’s simplicity inclined. 

Key Works: Renovated, art, prose, interaction.  
 
Yakın tarihimizde olmasına rağmen gereğince tanınmayan Mehmed Nüzhet 

Efendi Sivas vilâyetinde 1809’da doğmuştur.Tatar asıllı bir aileye mensup olup 
1809- 1887 yılları arasında yaşamıştır. Dönemin diğer pek çok yazarında olduğu 
gibi, doğum tarihi ve yeri hakkında çelişkili bilgiler vardır. “Tezkire-i Fatin”de 
1828 (1244 h.) (İNAL 1988: C. II, 1278) tarihinde İstanbul’da doğduğu belirtilmiş-
tir. “Sicill-i Osmânî” de (Mehmet SÜREYYÂ 1966: C. 4, 550) Mehmed Nüzhet 
Efendi’nin Tatar asıllı olduğu ve Sivas vilâyetinde h. 1224 /m. 1809 da doğmuş 
olduğu belirtilmiştir. Bize göre, doğrusu Fatin’in kaydı olmalıdır.  

Yine “Kırım Mecmuası”nda da Mehmet Nüzhet Efendi’nin Kırım asıllı olduğu 
ve 1840’da Sivas’ta vefat ettiği bilgisi yer almaktadır. (Bursalı Mehmet Tahir 
1990: 22) 

Ailesi hakkında kaynaklarda, iki oğlu olduğu dışında yeterli bilgi mevcut de-
ğildir. Büyük oğlu Rıdvan Paşa ve küçük oğlu Reşid Paşa’dır. (Mehmet SÜREY-
YÂ 1966: C. 4, 550). Büyük oğlu 1906’da (27 Muharrem 1324 h.) Göztepe İstas-
yonunda şahsî bir garazdan dolayı sûikastla öldürülen Şehremini ve vüzerâdan 
İsmail Rıdvan Paşa’dır.1 Küçük oğlu ise 1925’te (29 Cümâde’l-âhire 1343 h.) vefat 
eden Birinci Ferik Reşid Paşadır. (İNAL 1988: C. II, 1278-1279)  

Mehmed Nüzhet’in yaşadığı dönemde Sultan İkinci Mahmud, Abdülmecid, 
Abdülaziz, V. Murad ve II. Abdülhamid olmak üzere dört padişahın tahta çıktığı 
bilinmektedir. Bu dönem, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki yenileşme hareketlerinin 
yoğun bir şekilde yaşandığı, Osmanlı toplumunda Avrupâî kültür kurumları kurma 
yolunda büyük bir faaliyet gösterilen, kültür değişmesi ve kurumları yenileştirme, 
Batı’da ortaya çıkarak gelişen düşünce vehareketlerden Osmanlı devlet adamları, 
aydınları ve yazarlarının da etkilendiği yeni düşünce akımları dönemidir. 

                                                 
1 “Rıdvan İsmail Paşa ünlü kâtip Nüzhet Efendi’nin oğludur. Tercüme kaleminden ve 

adliye hizmetlerinden yetişip mâbeyn-i hümâyûn kâtibi ve dahiliye müsteşarı oldu. Şa’bân 
1308’de (Mart 1891) vezir rütbesiyle şehremini oldu.”Daha geniş bilgi için bkz:Mehmet 
SÜREYYÂ, Sicill-i Osmanî, C. 6, s. 1816.  
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Böylesi bir dönemin tanığı olan Mehmed Nüzhet Efendi dönemin fikrî, edebî, 
siyâsî ve sosyal hareketlerinden etkilenmiş, Tanzîmât dönemi edip ve yazarlarının, 
Türk kültür ve edebiyâtının Avrupalılaşması, gelişmesi konularındaki düşünce ve 
faaliyetlerinin çoğuna katılmıştır. Nüzhet Efendi, yüksek devlet kademelerinde 
görev yapmış âlim, fâzıl, Türkçe, Farsça ve Arapça’ya hakim, şiir ve inşâda usta, 
büyük bir ediptir. Ayrıca, yüksek okullar da dahil olmak üzere bir çok okulda hoca-
lık yapmış, “muallim” sıfatına layık olmuş ve düşüncelerini aktardığı, etkilediği 
öğrenciler yetiştirmiş bir kişi olarak, kökten ve tamamen değil de, aslı terk etmeden 
kısmî bir modernleşmeye taraftar olmuş, eski nesri yeniyle kaynaştırmış ve başarılı 
örnekler ortaya koymuştur. “Muğni’l-Küttâb, Muhtasar Münşeât, Muaddilü’l-İmlâ 
ve Mükemmilü’l-İnşâ, Kirli Çıkı, Letāifü’l- Muhadarāt” gibi telif eserleri ve “Ter-
cüme-i İzhārü’l-Hak” ve “Phedre Tercümesi” gibi tercüme eserleri vardır. Bunlar-
dan bilhassa “Muğni’l-Küttâb” isimli eseri edebiyat kurallarını işleyen önemli ve 
döneminde genel kabul görmüş, tanınmış bir eserdir. Bu eserini Nüzhet Efendi, 
yüksek okullarda iken Mahrec-i Aklâm2öğrencilerine inşâ dersi verirken kaleme 
aldığı Osmanlı nesrinin kurallarına, sonradan başlıklar koyarak ve bunlara, yazı 
işlerinde bulunacak olanlar için edebiyat, hesap ilmi ve defter tutma metotları, bi-
linmesi gerekli olan konular ve faydalı bilgileri de ekleyerek “Muğni’l- Küttâb” 
adıyla kitap haline getirmiştir. Kitap 319 sayfadır. Kitabın 208’inci sayfasında “İn-
şaât” adıyla başlayan ikinci bölümünde hikâyeli, çeşitli dilekçe örnekleri yer al-
maktadır.  

Mehmed Nüzhet Efendi yenilikçi ve ilme âşık bir kişiliğe sahiptir. Başta pâdi-
şah olmak üzere, yenilik ve ilerleme yolunda adım atan devlet ve bilim adamlarını 
desteklemiş ve alkışlamıştır.  

Nüzhet Efendi, düz yazı düşünceyişiirden daha rahat ve daha geniş bir şekilde 
sunmaya elverişli olduğu için, o dönem yazarlarının çoğu gibi, nesri seçmiştir. O, 
divan nesrini temel alarak söyleyiş güzelliği ve içerik zenginliğine önem veren, 
zamanının edebî nesir ustasıdır. Mehmet Nüzhet, söze güzellik kazandırdıkları 
kabul edildiğinden, söz sanatlarının, dilde geçerlikte olan ve çok kullanılan kelime-
ler içinden aranıp tamlama ve akış güzelliğine dikkat edilerek kullanılmasını gerek-
li görmektedir. Bu düşüncelerini çevresindekilerle paylaşan Mehmet Nüzhet Efen-
di,bir takım kenarda kalmış ve alışılmamış kelimelerin kullanılmasından kaçınıl-
masına, ince anlamların ve sözün endamına giydirilen söz elbisesinin nefret ettirici 
bir acâiplikte olmamasına dikkat çekmektedir. (Mehmed Nüzhet, Muğni’l-Küttâb: 
98) 

Mehmet Nüzhet,inşâ ve kitâbet konusunda birçok büyük alimin, inşâyı ayrı bir 
ilim saymayarak, “Mânâ, Bedî ve Beyan” ilimlerinden toplanmış meyveler olduğu-
nu söylemiş olduklarını; bazı bilim adamlarının da, sözü geçen bilimleri dallara 
ayırıp şiir gibi edebî ilimlerden biri kabul ederek kitaplar yazmış olduklarını belir-
tir. Bundan dolayı bu ilmin anlaşılabilmesi için önce onlara ait biraz bilgi verilmesi 
gereğini bildirir. (Mehmed Nüzhet age.: 68) 
                                                 

2 1862’de memur yetiştirmek için kurulan okul. 
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Sözü geçen üç ilimden, Arapça bir sözün durumunu bildiren ilmin Mânâ (güzel 
söz söyleme) ilmi; bir anlamı çeşitli tamlamalarla bir amaca götürmenin, yani cüm-
lenin anlaşılmazlıktan uzak olarak amaca uygun kullanılması yolunun kendisiyle 
bilindiği Beyân ( edebiyatın, gerçek, teşbih, istiare, mecaz ve kinaye kısımlarından 
bahseden) ilmi olduğunu belirtir. Arapça bir sözün amaç anlamını açıkça gösterdik-
ten sonra, sözde bulunması gereken güzellik ve zinetin yönlerini belirleyen ilmin 
Bedî’ ilmi( gereğine uygun olan bir sözün, cümle ve anlam bakımından daha da 
güzelleştirilmesinin kurallarından, edebî sanatlarından bahseden ilim) olduğunu 
ortaya koyar. Bu ilimlerin, Arap edebiyatını tanıtan kitaplarda bu isimlerle adlandı-
rılmış olup diğer diller için de aynı şeylerin geçerli olduğunu; İnşâ usûlünü, adı 
geçen üç fenne dahil olduğu için, ayrı bir ilim saymayanların düşüncelerinin doğru-
luğunu ileri sürer. Bununla birlikte, Arap ve Acem edebiyatçılarının, edebî ilimler-
de mükemmel dereceye ulaştıktan sonra, hitaplar, yazışmalar, eserler ve telif ettik-
leri inşalarda, kendilerine özgü tarz ile ediplerin gönüllerini coşturacak renkli söz-
ler ve sanatları, sözü geçen üç ilim çerçevesinde sunduklarını ifade eder. Böylece 
kemal ve mârifet sahiplerine duyurmak ve bağımsız, ayrı bir ilim özelliği kazan-
dırmak için inşâ ilmini kurmuş olduklarının da ifade edilmekte olduğunu bildirir. 
(Mehmed Nüzhet age.: 69-70) 

Buna ilaveten inşâ ilminin, şiirin karşılığı olan nesir olduğunu, bu ilimde 
vukûfiyet ve mükemmel ustalığın da, diğer yüksek ilimlerde ihtisas kazandıktan 
sonra çok zaman ve çalışma sarf eden kemal ve fazilet sahiplerine nasip olacağını 
ileri sürer. Yazar düşüncesine göre, yukarıda sözü geçen üç ilmi büyük hocalardan 
iyice öğrenmeyen kişilerin, inşâ ilmine ait eserlerin meziyetlerine gereğiyle vara-
mayacaklarını iddiâ eder. İnşâ ilmi ayrı bir ilim olduğu için bazı edebî kitapların 
yanında nesir kitaplarının da ara sıra okunmasının faydalı olacağını vurgular. 
(Mehmed Nüzhet age.: 71-74) 

Nüzhet Efendi, Tercüme işlerinde bulunan kişilerin, yabancı dillerde ne kadar 
usta ve güçlü olsalar da, kendi dillerinde isteklerini ifade edecek derecede kalem 
gücne sahip olmazlarsa, tercüme ettikleri eserlerde lâtiflik ve tatlılığa, takdir ve 
beğenilmeye mazhar olamayacaklarını, yabancı dil öğrenmek için verdikleri emek-
lerin ve çektikleri zahmetlerin de boşa gitmiş olacağını iddia eder. (Mehmed 
Nüzhet age.:94-95) 

Anlam Sanatlarını da açıklayan Mehmet Nüzhet, beyân ilmi konularından olan 
hakikat, mecaz, istiâre, kinâye ve teşbihle ilgili bilgiler de verir. 

Mehmed Nüzhet Efendi, “Kelimelerin gerçek anlamlarında kullanılmalarının 
asıl ve mecaz olarak kullanılmalarının teferruat olduğu, bu yüzden gerçeği terk 
ederek mecaza başvurmanın ne anlam ve gereği vardır?” sorusunun akla gelebile-
ceğini de değerlendirir. Bu durumda, “Sözde bulunması gerekli olan fesâhat ve 
belâğat, gerçekten mecaza gitmekle olur” kuralına uyarak kullanılan mecazın ger-
çek anlamdan üstün olduğunu belirtir. Çünkü sözün mecaz olarak kullanılmasının, 
hayal ve tasvir yönleriyle dinleyen üzerinde daha başka bir tesir ve güç meydana 
getireceğini ortaya koyar. Meselâ cesâretli ve kahraman bir adama cesur, cömert 
bir adama da civanmert ve sahî denilmektense, birincisine kuvvet ve heybette ben-
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zeri olmayan “arslan”, ikincisine cömertliği dillerde destan olan “Hâtem” diye hi-
tap edilmesinin, amaç, tasvir ve tahayyül yollarıyla, dinleyen üzerinde daha güzel 
bir etki doğuracağının muhakkak olduğunu söyler. Mecaz ifadelerden doğan tesir 
gücünün çok görüldüğü denenmiş ve doğrulanmış olduğundan, fasîh ve belîğ olan 
söze “helal sihr” denilmesinin bundan ileri gelmiş olabileceğini düşünür. (Mehmed 
Nüzhet age.: 111-113) 

Nüzhet,Tevriye’nin, fesâhât sahasında kullanılan sözün en latif, tatlı ve incesi 
olduğunu bildirir. Büyük âlim Zemahşerî’nin: “Bu ilimde tevriyeden daha ince ve 
hoş bir konu göremezsin. Çünkü Allah’ın ve Peygamberlerin sözlerinde teşbih ve 
teviller konusunda ondan daha faydalı ve yardımcı şey yoktur.” demiş olduğunu 
bildirir. Biri yakın ve diğeri uzak anlam olmak üzere iki anlamı içine alan bir sözü 
söyleyerek gizli bir yakınlıkla uzak anlamı kast etmeye tevriye denildiğini, belirtir. 
(Mehmed Nüzhet age.: 133-134)  

Ayrıca Nüzhet Efendi, İtnâb’a Bast da denildiği ve Îcâz’ın zıddı olduğu, İtnâb 
ve Îcâz’ınbelâğat çeşitlerinin en büyüklerinden olduğunu, bazılarının “Edebiyat 
itnâb ve îcâzdan ibârettir” demiş olduklarını da ifâde etmiştir. Asıl amaç olan an-
lamı ifade etmek için, anlama eşit olana “müsâvât”, amaca yeterli olduğu halde 
ondan eksik ve kısa bulunana “îcâz” denildiğini dile getirmiştir. Faydalı olması için 
daha çok sayıda kelimelerle asıl amacı ifâde edene de “itnâb” adı verilmiş olduğu-
nu belirtir. (Mehmed Nüzhet age.: 139-140) 

Mehmed Nüzhet Efendi, eseri Muğni’l- Küttâb’ın “Şiir” bölümünde, şiir ve in-
şânın ikiz olduğunu belirterek inşâ ilmini kuran faziletli âlimlerin bu ilmi belirler-
ken, temellerinden birisinin eski şiirler olduğu hükmünü verdiklerini, inşâ sanatkar-
larının makbul şiirlerden bir hayli şiir ezberlemelerine şiddetle gerek duyduklarını; 
eski şiirleri ezberleyerek temel bilgilerini tamamlayıp kuvvetlendiren şâir inşâcıla-
rın, şâir olmayan inşâcılara çok yönden takdim ve tercih edilmiş olduklarını belirt-
tiklerini vurgular. Eski şiirler edebî ilimler için bir çeşit kaynak ve temel olduğu 
için inşâ ve kitâbetle meşgul olan kişilerin, başkalarının şiirlerini eserlerine alarak 
kullanmaya muhtaç ve mecbur olduklarını ileriye sürdüklerini belirtir. Bu şiirlerin 
ince anlamlarını, nesir kalıbına dökerek yazdıklarını, yazılarında malzeme olarak 
kullanıp bununla düşünce ve bilgilerini genişletip fazilet ve kemallerini bu şekilde 
ortaya koyabileceklerini belirttiklerini bildirir. Bu yüzden eski şiirlerin ezberlenme-
sini, inşâ fenninin önemli başlangıç ve şartlarından biri saymış olduklarına dikkat 
çeker. “Arab dîvânı, sözün anası” ünvanlarına sahip olan şiirin, şeref, itibar ve ke-
mal derecesinin çok yüksek bulunduğunu, şâirlerin de sultanların, büyüklerin ya-
nında çok büyük değer ve şeref sahibi, akran ve emsalleri tarafından da gıpta edilen 
kimseler olduğunu söylediklerini ifade eder. Bu ilim adamlarının, şâirin yaratılıştan 
gelen zekâsıyla, daha önce benzeri kimse tarafından söylenmemiş, edebî üslûbla, 
orijinal güzelliği ile güzel bir tarzda ortaya koyduğu, edâsının hoşluğu işiteni hay-
rette bırakarak coşkunluk ve sevinç veren, kalbi ve kulağı ortak tesirde titreten 
sözünü, asıl şiir olarak tanımladıklarını da ilâve eder. Nazım söylemek iddiasında 
bulunanların şiir yetenekleri ne kadar geniş ve güçlü olsa da edebî ilimlerde ustalık-
ları olmadıkça şiir söyleme yarışmasında güç kazanamayacaklarından söz ettikleri-
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ni belirtir. Ayrıca bu konuda ilim tahsilinin en büyük şart olduğunu söylediklerini 
ve şiir ilminin gereklerinden olan çeşitli bilimleri toplayıp kaynaştırarak 
“Bedîiyyât” adıyla tafsilatlı kitaplar derlemiş olduklarını ifade eder. (Mehmed 
Nüzhet age.: 194-201) 

Bunlara ek olarak da Nüzhet, “Kitâbü’ş-Şi’r ve’ş-Şuarâ” yazarı İbn-i 
Kuteybe’nin: “Eski şiirler ile makbul eserleri baştan başa inceledim ve bunların 
dört kısma ayrıldığını gördüm. Birincisi: Kelimelerinde güzellik ve anlamlarında 
tazelik ve sağlamlık bulunan şiirler. İkincisi: kelimeleri bazı bediî sanatlarla akıcı-
lık ve tatlılığı toplasa da anlam ve fayda bulundurmayan eserlerdir. Üçüncüsü: Her 
ne kadar kelimeleri gayet sâde, sanat ve süsden uzaksa olsa da anlamında tazelik, 
fayda ve hikmet bulunanlardır. Dördüncüsü: Hem kelimesi ve hem de anlamı bu üç 
tabakanın altında bulunan şiirlerdir.” sözlerini aktarır. Ayrıca şiir kitaplarının ana-
larından olan “Dürrü’l-Ferîd”3 yazarının, şiirde kelimenin fesâhatini vücuda, anlam 
orijinalliğini de ruha benzetmesinin canlı ve güzel bir benzetme olduğunu da ortaya 
koyar. (Mehmed Nüzhet age.: 201-202) 

Ona göre, medeniyet sahasında Batı’ya ulaşmak için, öncelikle geçmişine, kül-
türüne bağlı ve milliyetçi düşüncelere sahip olanlardan meydana gelen bir bilim 
heyetinin, öz dilimizdeki kelimeleri bir araya toplayıp mükemmel bir sözlük düzen-
lemesi gereklidir.4 İkinci olarak usûl ve kaidelerine göre dilbilgisi kitapları düzen-

                                                 
3 Mufaddal b. ebu’l- Fedâil (Ö. 759/1358), En- Nehcü’s- Sedîd ve’d- Dürrü’l-Ferîd fî 

mâ ba’de Tarîh-i ibni’l- Amîd(nşr. ve Frans. çev. E. Blochet, Patrologie, Orientale, XII 
(Paris 1919), s. 345-350, XIV(Paris 1920), s. 375-672,XX (Paris 1929), s. 1-270. Geniş 
bilgi için bakınız: www.sakarya.edu.tr/htmls/DERGI/Dergi_15_pdf (15 Ocak 2009). 

4“Niçe niçe milyon ħalķıñ istimāl eyledigi böyle bir başlı lisān içün kendü luġāt-ı 
mevżūasından muĥaddiŝ ve mebnį ve imdād-ı elsine-ǿi sāǿireden müstaġnį olmaķ üzere 
ķavāid-i maħśūśa teǿsįsi mümkin degil midir ve dāǿimā söyleyüp ŧurmaķda oldıġımız lisān 
içün istifādece ĥadd ü iĥśāsı ķābil olmayan muŧavvelāt-ı kütüb-i Arabiyyeye mürācaatıñ 
manāsı nedir?” dinilür ise vāķıā bunda imkānsızlıķ olmadıġını ve ķavāidi daħi kendü 
luġatlerinden aħź ve vaż olınmış olan lisānıñ taĥśįlinde elbetde daha ziyāde teshįlāt ve 
muĥassenāt bulınacaġını taśdįķ ider isek de işbu arzūnıñ ĥuśūli pek çoķ tekellüfe muĥtāc 
olup ez-cümle ażāsınıñ kāffesi aśĥāb-ı kemāl ve maārifden olmaķ ve bunıñla iştiġālleri 
eŝnāda başķa bir şeyle meşġūl olmamalariyçün her birerleri alā- merātibihim tavžįf olınmaķ 
üzere ol emrde bir cemiyyet-i ilmiyyeniñ teşkįliyle ibtidā öz dilimiziñ ve ne ķadar luġatı var 
ise iĥāŧa vechle ŧoplanup mükemmel bir luġat kitābı tertįb ve tedvįn olınmaķ ve ŝāniyen 
yine bu luġatlardan olmaķ üzere śarf ve naĥviñ tarįfāt ve ıśŧılāĥātınıñ vażıyla teǿsįs 
olınacaķ uśūl ve ķavāid üzerine śarf ve naĥv kitābları teǿlįf ve taśnįf idilmek ve ŝāliŝen 
sāǿir ulūm ve fünūna dāǿir ıśŧīlāĥāt-ı muķtażiyyeniñ ittiħāź ve teşkįliyle taĥaśśuline muĥtāc 
oldıġımız ulūm ve fünūn refte refte kendü lisānımıza alınaraķ ve ol śūretle teǿlįf tedvįn 
olınan kitāblar mekāsib-i taĥsįliyyeniñ kāffesinde ķabūl olınaraķ mekātib-i resmiyye 
vesāǿirede oķunacaķ şeyleriñ cümlesi lisān-ı meźkūr üzere talįm ve taallüm ķılınmaķ 
gerekdir. Bunlar pek çoķ külfet ve zaĥmetle berāber nice seneler devām ve iķdām 
olınmaķla vücūda geleceginden başķa mümkin mertebe ikmāl ĥālinde daħi maŧlūb derecede 
istifādeyi müstelzim olup olamayacaġı mechūldir. Çünki “Lev-kāne’l-ilme fį’ŝ-ŝüreyyā 
lenālehū ehle’l-fāris”4 sitāyiş-i celįline mažhar olan ulemā-yı Įrāniyyeniñ ulūm-ı āliye ve 
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lenip yazılmalı ve üçüncü olarak da, diğer ilim ve fenlere ait gerekli terimler alınıp 
şekillendirilmeli, muhtaç olduğumuz ilim ve fenleri, Batı’dan adım adım kendi 
dilimize aktarıp bu şekilde derlenen kitaplar bütün okullarda okutulmalıdır. Bütün 
bu düşünceler Mehmet Nüzhet’in yeniye ve yenilikçiliğe nasıl yaklaştığını ortaya 
koymaktadır.  

Mehmed Nüzhet Efendi’nin beslendiği kaynakların başında Dîvân Edebiyatı 
ilk sırada olmakla birlikte Tanzimat Edebiyatı davardır. Zaten dönem gereği 
Mehmed Nüzhet Efendi, dil ve üslûpta eski, muhtevâda hem eski hem de yeni 
(Tanzimât) olarak, eski yeni arası köprü durumunda olan şahsiyetlerdendir. Onun 
etkilenip beslendiği önemli bir kaynak da, kendisinin de bir aralık çalıştığı Tasvîr-i 
Efkâr’da yazan, XIX. yüzyılın başında nesir alanındaki sadeleşme hareketlerinin 
önemli bir temsilcisi ve Dîvân devri edebiyatçısı olan Vakanüvîn Es’ad Efendi’dir. 

                                                                                                                            
āliyeye naśıl ħıdmet ve tevsį-i dāǿire-ǿi maārife ne śūretle śarf-ı himmet itmiş oldıķları 
muažžamāt-ı āŝār-ı mutebereleriyle cihānıñ meşhūd ve malūmı oldıġı ve anlarıñ cehd ve 
mesāį-ǿi ĥayret-efzālarına nisbetle kendü lisān-ı māder-zādlariyçün elsine-ǿi sāǿireden bir 
ĥarf almaķsızın vaż-ı ķavāid itmeleri lā-şey meŝābesinde bulındıġı ĥālde anlarıñ daħi 
ķavāid-i lisān-ı Fārisįye dāǿir yazdıķları kitāblarıñ ıśŧılāĥātı yine lisān-ı Arabįden meǿħūź 
idügi meydāndadır. Bu ħuśūś daħi taśavvur-ı mebĥūŝıñ āsān bir şey olmadıġını iŝbāt 
idecegi miŝillü Fransız lisānı bir çoķ zamānlardan beru muħāberāt-ı devliyyede lisān-ı res-
mį ve umūmį ittiħāź olınaraķ bunıñ ikmāl-i noķsānı ve ıśŧılāĥāt-ı azįmesiniñ vażıżımnında 
aśĥāb-ı malūmātdan mürekkeb bunca cemiyyetler teşkįl olınmış ve devletce pek çoķ fedā-
kārlıķlar iħtiyāriyle bu yolda ħazįneler śarf idilmiş oldıġı ĥālde lisānlarını yine müdāħale-
iǿi elsine-ǿi sāǿireden ķurtaramayup elfāž-ı müfrede ve mürekkebeleriniñ pek çoġını 
Eleniķa didikleri lisān-ı ķadįm-i Yūnānįden ve Lātin lisānından aħź itmiş oldıķları bu lisāna 
āşinā bulınanlar indinde malūm olması ve ĥattā Avrupa mekteblerinde lisānlarınıñ meǿħaź-
i aśliyyesini ögrenmek ve elfāž-ı müstameleniñ śarf ve iştiķāķını anıñ üzerine binā ile lisān 
veķalemlerini ħaŧādan muĥāfaža itmek maķśūdını ķazanmaķ içün bir ħayli zamānlar 
Elaniķa ve Lātin lisānlarınıñ tedrįs ve tederrüs olınmaķda bulınması lisān-ı Türkįniñ daħi 
Arabį ve Fārisį lisānlarına iħtiyācdan bir zamānda müstaġnį olamayacaġına bir bürhān-ı 
vāżıĥu’l-beyān olabilür bināberįn ulūm-ı edebiyyeden tadād olınan aķsāmıñ ögrenilmesi 
taĥśįl-i fenn-i kitābete heves-kār olan müstaiddān-ı ketebeye farż meŝābesinde oldıġı 
miŝillü ħidemāt-ı Salŧanat-ı Seniyyede müstaħdem ve meśāliĥ-i cāriyyede dāǿimā muħābe-
re-ǿi taĥrįriyye ile ser-fürū-bürde-ǿi ķalem olan bi’l-cümle meǿmūrįn-i mülkiyye ve belki 
kāffe-ǿi ümerā ve żābiŧān-ı askeriyyece daħi envā-ı muĥsenāt ve terfį-ǿi füyūżātı müstelzim 
ve hele fünūn-ı ĥarbiyye ve askeriyyeye dāǿir Avrupaca nev-be-nev bulınmaķda olan 
iħtirāāt-ı cedįde ĥaķķında yazılan kitāblarıñ bir ŧarafdan lisān-ı Türkįye naķl ve tercümesiy-
le fevāǿid-i mündericesini arķadaşlarına neşr ve tamįm itmek cümle-ǿi vežāǿif-i 
meǿmūriyyetlerinden bulınan erkān-ı ĥarbiyye żābiŧāniyçün pek lāzımdır. Zįrā tercüme 
işlerinde bulınacaķ źevātıñ elsine-ǿi ecnebiyyede ne ķadar mahāret ve ķuvveti olur ise ol-
sun kendü lisānında sekāmetsiz olaraķ ifāde-ǿi merām ve rabŧ-ı kelām idecek derecede 
ķuvve-ǿi ķalemiyyesi olmadıġı śuretde tercüme idecegi eŝerde aślā ĥalāvet ve leŧāfet ve 
muŧālaa idenler içün bir gūne fāǿide menfaat mutaśavver ve hįç kimesneniñ nazār-ı raġbet 
ve itibārına mažhar olamayacaġından lisān-ı ecnebį istiĥśāli içün virdigi emek ve çekdigi 
zaĥmet beyhūde olmış olur. (Mehmed Nüzhet, Muğni’l-Küttâb, s. 92- 95) 
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Es’ad Efendi, sâde dile geçişi gerektiren sebepleri açıklayarak nesirde sâdeliğin 
esaslarını belirleyen, İslâmî Türk ilim ve edebiyatının yetiştirdiği bir sima olup 
Türkiye’de yüzyıllardan beri devam etmekte bulunan sadeleşme cereyânının ilk 
teorisyeni konumunu elde etmiş bir kişidir. (Banarlı 1948: 825)  

Sultan Mahmud’un daha önce Ekmekçi-zâde Hâfız Ahmed Efendi’ye tercüme 
ettirdiği “Mustatraf”ı bir defa da Es’ad Efendi’ye verip daha sade olarak Türkçeye 
çevirtmesi, bu hükümdârın da sâde dili ne kadar arzû ettiğinin bir ifadesidir. Açıkça 
görüldüğü gibi Es’ad Efendi’nin “Mustatraf” tercümesinde ileri sürdüğü düşünce 
ve fikirler, Hükümdar İkinci Mahmud’un daha sâde yazma teklîfinden de güç al-
mıştır. Bu durumdan sonra elbette devrin birçok devlet adamları ve memurlarının 
çoğundabu isteğe bir uyuş vardır ve Mehmed Nüzhet Efendi de bu 
aydınlardanbiridir. 

Ayrıca bunlardan başka önemli ikinci bir kaynak, başlı başına zaman ve zemin 
açısından Mehmed Nüzhet Efendi’nin haylice beslendiği Tanzimat Edebiyatı’dır. 
Eserlerindeki görülen sadelikler ve yazdığı “Kirli Çıkı” tiyatrosu, özellikle de 
Racine’den yaptığı “Phedre” tercümesi, Fransız edebiyatından ve Avrupa’dan ver-
diği dilekçe, ticârî yazı ve hesap örnekleri Mehmed Nüzhet Efendi’nin Avrupâî 
Türk Edebiyatının da etkisinde olduğunun ve bu kaynaklardan da beslendiğinin 
önemli kanıtlarıdır. Eserlerinde sırası geldikçe dile getirdiği ve örnekler verdiği, 
İbn-i Kuteybe (Nüzhet, Muğni’l- Küttâb: 201), (Kitâbü’ş-Şi’r ve’ş-Şuarâ), Ebû 
Kâsım bin Ali ibn-i Muhammedü’l-Basriyyü’l-Harîrî (Nüzhet, age.: 77), 
(Makâmât, Kitâb-ı Berâet-meâb), İbn-i Esîr (Nüzhet age.: 147), (Meselü’s-Sâyir fî 
Âdâbi’l-Kâtib ve’ş-Şâir), Mösyö Kolask (Nüzhet age.: 208), Felekü’l- Alâ-i Tebrîzî 
(Age., 126-127) (Risâletü’l- Mülkiyye ve Risâletü’l- Felekiyye) gibi yazarlar ve 
eserleri de etkilendiği kişi ve kaynaklardır. Mehmed Nüzhet, Doğu ve Batı yazarla-
rından etkilenmiş, yetiştirdiği öğrencilerine de bu kaynakları tavsiye etmiştir.  

Mehmet Nüzhet Efendi’nin,İbn-i Kuteybe’nin5 “Kitâbü’ş-Şi’r ve’ş-Şuarâ” ki-
tabını baştan başa incelediğini belirtmesi ve Fransa’nın meşhur yazarlarından Mös-
yö Kolask’ın yazmış olduğu, Osmanlı memleketinin istatistik bilgilerini içeren, 
padişahın her devlet şubesinde yapmakta başarılı olduğu terakki ve ıslahatları ve 
bunların faydalarını, güzelliklerini ve politikasının önemli inceliklerini açıklayan 
kitabının önsözünü, Türkçeye çevirerek küçük bir kitap halinde neşredilme izni 
istemesi (Mehmed Nüzhet age.: 208), Mehmed Nüzhet Efendi’nin bu kişi ve kay-
naklara güvenip beslendiğinin açık bir ifadesidir.  

                                                 
5 İbn Kuteybe (828-889) Kûfe’de doğmuş Arap yazarı. Dinâvar’da kadı olmuş, Bağ-

dat’ta müderrislik yapmış 889’da orada ölmüştür. Edebî ve tarîhi gelenek bakımından Bağ-
dat Nahr mektebinin ilk mümessilidir. Tahsil arzusunda olan kibar sınıfına ve özellikle o 
sıralarda devlet teşkilâtı arasında nüfuz sahibi olmaya başlayan Küttâb’a Kûfe sarf âlimleri-
nin toplamış olduğu lisânî ve edebî malzeme ile tarihe ait mâlûmâtı arz etmeye çalışmıştır. 
Geniş bilgi için bakınız: C. Brokelmann, “İbn Kuteybe” İslâm Ansiklopedisi, MEB, 1997, 
C. 5/2, s. 762-763.  
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Mehmed Nüzhet , meşhûr “Makâmât” yazarı olan Ebû Kâsım bin Ali ibn-i 
Muhammedü’l-Basriyyü’l-Harîrî’nin6 yüce topuğuna nesir ve inşâ dalında hiç kim-
senin yetişemeyeceğini ve ondan sonra gelen fusahânın hepsinin de ona uyarak onu 
taklit ettiklerini, “Kitâb-ı Berâet-meâb” ını kendi eserlerine kaynak olarak aldıkla-
rının herkesçe bilindiğini belirtmektedir. Harîrî’nin “Makâmât”ını Basra’da tamam-
ladıktan sonra hilâfet merkezi olan Bağdât’a gelip bilim adamlarına sunduğunda, 
eserinin tarz, üslûp, ibâre ve tabirlerinin herkesi şaşırttığını ve o zamana kadar da o 
tarzda ve üslûpta kitap yazılmamış olduġu için yazarının ilim ve kemâlinin herkes-
çe kabul edildiğini belirtmesi ve bu kitabı kaynak olarak göstermesi, bu şahıs ve 
eserinden de beslenip etkilendiğinin ifadesidir.Ayrıca Mehmet Nüzhet Efendi’nin 
yazı ilmi ve melekesinin kazanılması ve bu konudaki kâidelerin güzelce öğrenilme-
si için de İbn-i Esîr’in “Meselü’s-Sâyir fî Âdâbi’l-Kâtib ve’ş-Şâir” adlı kitâbını 
kaynak olarak tavsiye etmesi, bu eserden de etkilenip beslendiğinin göstergesidir. 

İnanç ve şuuru tam bir kişi olarak Nüzhet Efendi ne kadar yenilik taraftarı ve 
Avrupâî düşüncede biri olsa da, “Muğni’l-Küttâb” kitabının da baş tarafında bulu-
nan ve birkaç kitabı da içeren cildin sonundaki “Usûl-i Defterî” bölümünde defter 
tutmanın iddia edildiği gibi ilk olarak Avrupa’da ortaya çıkmadığını, İslâm bilim 
adamlarının çok önceden bu ilimle uğraşıp buna ait hayli değerli eserler ortaya 
koymuş olduklarını, bunu eski te’lif eserlerle kanıtladıklarını, geçmişimizde Avru-
pa’dan önce çok değerler olduğunu, bunlara bağlı olmamız gerektiğini ifade etmek-
tedir. Çeşitli bilimlere vakıf, Felekü’l- Alâ-i Tebrîzî7 adlı bilim adamı tarafından 
Hicrî yedi yüz altı senesinde “Sââdet-nâme” adıyla yazılmış olan ve “Risâletü’l- 
Mülkiyye ve Risâletü’l- Felekiyye” nâmıyla şöhret bulmuş ve bir yazması da ken-
disinde bulunan kitabın önsözünde, defter tutmanın prensiplerinin ayrıntılı olarak, 
tamamında da usûl ve kâidelerinin tafsilatlı ve iki ders şeklinde tanımlanıp açıklan-
dığını belirtmektedir. Kitabın devamında yedi faslı içeren üçüncü derste ise, yedi 
çeşit defter tutma gereği ve her birinin ne şekilde olacağının yazılıp belirlenmiş 
olduğunu vurgulamaktadır. Avrupa karşısında, gururla geçmişimizin ne kadar mü-
kemmel ve bilim açısından da ileri olduğunu açıkça belirterek bununla iftihar et-
mekte, geçmişimize ve milli değerlerimize sıkı bir şekilde bağlı olduğunu ve kendi 

                                                 
6 Harîrî Ebu Muhammed Kâsım b. Alî b. Muhammed el-Harîrî (446/1054-516/1122) 

Makâmât yazarı ve dil âlimi. Basra yakınındaki Meşan kasabasının Beni Haram mahalle-
sinde doğdu. Bundan dolayı Basrî nisbesi yanında Harâmî nisbesiyle de anılır. İslâmî ilim-
lerle sarf, nahiv, aruz-kâfiye, şiir, ahbâr ve ensâbın yaygın olduğu Basra kültür muhitinde 
yetişip çeşitli alanlarda otorite sayılan hocalardan çok iyi bir öğrenim gören Harîrî aynı 
zamanda güçlü bir zekâ ve hâfızaya sahipti. Geniş bilgi için bakınız: Hulûsî KILIÇ, Harîrî 
Ebu Muhammed Kâsım b. Alî b. Muhammed el-Harîrî (446/1054-516/1122) Makâmât 
yazarı ve dil âlimi, Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1997, Cilt 16, s. 
191-192. 

7 Felek Ala’l- Tebrîzî, 1307, istinsahı 1336, İstanbul, Ayasofya Kütüphânes, No: 4190; 
Saâdetnâme veya Kânûnu’s- Saâde, istinsah tarihi H. 815 (M. 1412), Konya Yusuf Ağa 
Kütüphânesi, No: 516. Geniş bilgi için bakınız:  

    www.akademikbakis.org/12/makale/pacioli.pdf (15 Ocak 2009). 
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kaynaklarımızdan ne ölçüde faydalandığını da ortaya koymaktadır. (Mehmed 
Nüzhet age.: Usûl-i Defteri, 116-117) 

Nüzhet Efendi’nin yaşadığı, Tanzimat ve Islahat devri olay, düşünce ve hare-
ketlerinin yer aldığı bu dönemde, başta Padişahlar II. Mahmud ve Abdülmecid 
olmak üzere devrin siyâset ve bilim adamlarının, bu arada bir çok yazar, edebiyatçı 
ve sanatkârlarının, kendisi üzerinde derin etkilerinin olduğu bir gerçektir.  

O dönemde düşünce hayatını etkileyen devlet adamları olan Sâdık Rifat Paşa 
ile Mustafa Sâmi Efendi gibi iki yazardan da Nüzhet Efendi’nin etkilendiği bir 
gerçektir.  

Rifat Paşa’nın8 yazıları, kendi yerli çevresinin yeniliğe çok açık ve kendisinin 
de yenilikleri kabul etmeye hazır olduğunu gösteren dikkat çekici yazılardır. Kâtip-
liğe ilk başladığı yıllarda derlemiş olduğu ve inşâ fenninde, nesir sanatında kullanı-
lan bazı güzel ve hoş tabirleri tertip ettiğini söylediği ve bir takım klişeleri bir araya 
getirerek yazdığı küçük bir kitap olan “Gülbün-i İnşâ”, yeniliğin yolunu açan ger-
çekçi düşüncelerin, karışık bir kaynaktan nasıl geldiğini ortaya koyar.  

Bunun yanında küçük “İtalya Seyahatnâmesi” eski nesrin en sâde eserlerinden-
dir. Eserin en güzel yanı Paşa’nın Avrupa hayat tarzına kolayca uyum sağlamasıdır. 
İfade ve tasvirler sâdedir. Onun eski nesirden ayrılmamakla birlikte zamanın birçok 
memur olan gençleri tarafından, mevkii dolayısıyla, çok yakından tanınan üslûbu-
nun, bu gençlere ve dolayısıyla Mehmed Nüzhet Efendi’ye üslûp ve dilin sâdeleş-
mesi konusunda etkili olduğu tahmininde bulunmak yanlış olmasa gerektir.  

Mustafa Sâmi Efendi9de Avrupa’da her gezdiği şehir hakkında dikkat çekici 
önemli şeyler anlatır. Onun Londra için yazdıkları, çok seneler geçtikten sonra 
Nâmık Kemâl’in bu şehir için yazdıklarıyla karşılaştırılınca büyük yazarın Mustafa 
Sâmi Efendi’ye çok şeyler borçlu olduğunu gösterir. Bu konuda: Nâmık Kemâl, 
Sâmi Efendi’nin intibalarına ekleme yapmak ve genişletmekle yetinmiştir. Mustafa 

                                                 
8 Rifat Paşa (Mehmed Sadık): Türk devlet adamı ve yazarı (İstanbul 1807- 1856) Önce 

Saray Hazine Odası ve oradan da Sadâret Mektûbî Kalemine girdi. Viyana ortaelçisi oldu 
(1837) ve büyükelçi oldu (1839). Hâriciye Nezâreti ve Sadâret Müsteşarlığı görevlerini 
yaptı. Mâliye ve Hâriciye Nazırı oldu. Meclis-i Vâlâ başkanlığı, Tanzimat Meclisi üyeliği 
ve başkanlığında bulundu. Ayrıca Maarif Meclisinde Encümen-i Dâniş üyesiydi. Eserleri: 
Müntehabât-ı Âsâr-ı Rifat, Rusya Muharebesi Tarihi, Avrupa Ahvâline Dâir Risâle, İtalya 
Seyahatnâmesi, Kelimât-ı Nushiye ve Müsellemeyi Mutazammın Risâle. Meydan 
Larousse Büyük Lugat ve Ansiklopedi, Sabah, 28 Ekim 1992, C.16, s.550.  

9 Osmanlı elçisi ve sefâretnâme yazarıdır. Doğum tarihi bilinmemektedir. 1855 tarihin-
de ölmüştür. İstanbul’da doğmuş Paris elçiliği ve “Takvîm-i Vekâyî” nazırlığı yapmıştır. 
Avrupa’yı övüp kendi örf ve âdetlerimizi kötülemesi yüzünden “Takvîm-i Vekâyî” nazırlı-
ğından azledilmiştir. Tanpınar, devrine göre sade dille yazıldığı görülen “Avrupa Risâlesi” 
eserinin üslûbunda ve cümle yapılarında, Şinâsî’nin ve Nâmık Kemal’in cümlelerinin ilk 
örneklerini bulur. Sâmî Efendi’nin bazı şiirleri de vardır. Daha geniş bilgi için bakınız: 
ANDI, M. Fatih, “Mustafa Sâmi Efendi, Ö. 1855 Osmanlı Sefîri ve Sefâretnâme Yaza-
rı”, Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2006, C 31, s. 356.  
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Sâmi Efendi’nin üslûbu da dikkat çekicidir. Cümleleri uzunluk ve birbirine bağlı 
olmaları yönünden eski nesirden ayrılmamakla birlikte, kelime yönünden sadedir. 
Şinâsî’nin getirdiği söylenen “hubb-i vatan ve millet” gibi kavramları, hatta Şinâ-
sî’nin bazı cümlelerinin ilk örneklerini de onda buluruz denilebilir. (Tanpınar 2001: 
110-127) 

Sâdık Rifat Paşa ve Mustafa Sâmi Efendi’de açıkça görülen eski ile yeni ara-
sında köprü olma özelliği, onlardan etkilenmiş olan Mehmed Nüzhet Efendi’nin de 
özelliğidir. Şinâsî ve Nâmık Kemal gibi şahsiyetleri etkileyen Mustafa Sâmi Efen-
di’nin etkisinden Mehmed Nüzhet Efendi’nin uzak kalması herhalde düşünülemez. 

Nüzhet Efendi, yüksek okullar da dahil olmak üzere bir çok okulda hocalık 
yapmış ve oralarda okutulması için kitaplar yazmış, düşüncelerini aktardığı, etkile-
diği öğrenciler yetiştirmiş bir kişidir. Mehmed Nüzhet, nesirde içyapı zenginliğine 
önem vererek sözün tatlılık, düzgünlük, kolaylık ve akıcılıkta, akarsu gibi akıcı 
olmasını ve içerdiği kelime ve anlam güzelliğinin, zorlamayla değil de, daha önce 
yürünmemiş, orijinal bir yolla sağlanmasını, okuyan ve inceleyenlere zevk verip 
hayretlerini arttırmasını gerekli görmüştür (Mehmed Nüzhet age.: 143). Yazılarda, 
ilgi, düzen ve üslûba ve cümlelerinde, akış ve düzgünlüğe dikkat edilmesinin, yazı 
ilminin birinci şartı olduğunu, buna uymayan yazılardan, anlam çıkarılmasının 
mümkün olmadığını, böyle yazıların nesir ve yazıdan sayılamayacağını belirtmiştir. 
Ona göre kitâbet için üç aşama vardır: 

Bunların birincisi: Birçok eser ve eskilerin yazdığı kitaplar incelenip akılda yer 
ettikten sonra, yazarın onlardan öğrendiklerini biraz değiştirerek yazacağı şeyleri 
söz ve anlam olarak onların üzerine kurmasıdır.  

İkincisi: Öğrenilen ve ezberlenen bilgilerin yazılarda kullanılıp uygulanması-
dır. Kelimelerin tamamen değiştirilmesi gerekeceği için, anlam bakımından başka 
bir kalıba dökerek bu öğrenilen bilgilerden doğan yazılara, okuyucuların dikkatle-
rini çekme ustalığıdır.  

Üçüncüsü ise: Yazarın kendisine gerekli olan faydalı ve nazarî bilgileri kazan-
dıktan sonra yazdıklarında hiçbir kimseyi taklit etmeyerek yaza çize kendine özel 
bir tarz ortaya koyması ve herkesin beğenisini kazanarak yazarlar arasında özel ve 
seçkin bir yer edinmesidir. Bu şekilde sözü edilen meleke bu üç aşamadan geçtik-
ten sonra kazanılabilir. (Mehmed Nüzhet age.: 143-148) 

Türk kültür ve edebiyâtının gelişmesi ve Avrupalılaşması faaliyetlerinde, Tan-
zîmât şair ve yazarlarının yanlarında ve çevrelerinde, onların bir çeşit öğrencileri 
olarak isimleri kayda geçmemiş, aynı yolda yürüyen Türk yazar ve edebiyâtçıları 
da vardır ki, çeşitli kollarda çalışarak bu sanatkârlara yardımcı olmuşlardır. Elbette 
Mehmed Nüzhet Efendi de bu yazar ve edebiyatçılardan biridir. Mehmed Nüzhet 
Efendi’nin doğup yetiştiği 19. yüzyıl, Tanzimat, Islahat ve I. Meşrutiyet dönemle-
riyle her alanda tesirli olmuş köklü bir medeniyet değiştirme yüzyılıdır. Türk dü-
şüncesinin, Batı düşüncesinden etkilenmesi ve edebî eserler yazılması bu etkilerin 
sonucunda olmuş ve yetişen yazar ve şairlerin eserleriyle toplum değişmeye başla-
mıştır. 



KÜLTÜR EVRENİ - UNIVERSE OF CULTURE - ВСЕЛЕННАЯ КУЛЬТУРЫ 
 

 
 

117 

 
KAYNAKLAR 
ANDI, M. Fatih, “Mustafa Sâmi Efendi, Ö. 1855 Osmanlı Sefîri ve Sefâret-

nâme Yazarı”, Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2006. 
BANARLI, Nihad Sâmi, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, C. l-ll, İstanbul 

1948. 
Bursalı Mehmet Tahir, İdare-i Osmaniye Zamanında Yetişen Kırım Müel-

lifleri,Haz. Mehmet Sarı, Kültür Bakanlığı/1155 Kaynak Eserler/41, İstanbul 1990. 
Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, İstanbul 1333. 
Felek Ala’l- Tebrîzî, 1307, istinsahı 1336, İstanbul, Ayasofya Kütüphânesi, 

No: 4190; Saâdetnâme veya Kânûnu’s- Saâde, istinsah tarihi H. 815 (M. 1412), 
Konya Yusuf Ağa Kütüphânesi, No: 516.  

İNAL, İbnülemin Mahmud Kemal, Son Asır Türk Şairleri, Dergah Yayınları, 
İstanbul 1988. 

TANPINAR, Ahmet Hamdi, 19uncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul 
2001. 

Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1997. 
Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2006.  
İslâm Ansiklopedisi, MEB, 1997.  
Mehmet Süreyyâ, Sicilli Osmânî, Tarih Vakfı Yurt Yayınları 30, İstanbul 

1996. 
Mehmed Nüzhet, Muğni’l- Küttâb, Zühdü Bey 236.  
Mehmet Nüzhet, Muaddilü’l-İmlâ Mükemmilü’l-İnşâ. 
Meydan Larousse Büyük Lugat ve Ansiklopedi, Sabah, 28 Ekim 1992. 
Mufaddal b. ebu’l- Fedâil (Ö. 759/1358), En- Nehcü’s- Sedîd ve’d- Dürrü’l-

Ferîd fî mâ ba’de Tarîh-i ibni’l- Amîd(nşr. ve Frans. çev. E. Blochet, Patrologie, 
Orientale, XII (Paris 1919), s. 345-350, XIV(Paris 1920), s. 375-672,XX (Paris 
1929), s. 1-270. 

Yılmazer, Ziyâ, “Esad Efendi Sahaflar Şeyhizâde Vak’anüvis ve Takvîm-i 
Vekâyî Nâzırı”, Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1995. 

 



KÜLTÜR EVRENİ - UNIVERSE OF CULTURE - ВСЕЛЕННАЯ КУЛЬТУРЫ 
 

 
 
118 

 
 

MÜZİĞİN SES OLARAK İNSANA  
FİZYOLOJİK ETKİSİ 

 
PHYSIOLOGICAL EFFECT OF THE MUSIC  

AS A SOUND 
 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ  
МУЗЫКИ НАД ЧЕЛОВЕКОМ 

 
Funda Sevilay ÜNAL* 

 
 
Özet  
İnsanı insanca hareket ettiren özelliklerden belki de en önde geleni sestir ve 

ruhsal yapımızın dışarı aksetmesinde en büyük araçtır. Sesle her türlü duygumuzu 
ifade ederken, sesi istediğimiz renge bürüyüp, bu duygularımızı daha da etkili bir 
hale sokabiliriz. İnsana özgü sesli bir iletişim aracı olan konuşma, belirli ölçülerde 
bazı müzikal temalar içerir. Anne karnındaki bir bebeğin bile annesi ile ilk iletişimi 
ve bütünleşmesi ses temeline dayanır. İnsanoğlu algılayabildiği çok sınırlı dalga 
boylarındaki sesleri kullanarak önce konuşmayı başarmış ve bu olağanüstü iletişi-
min bir sonucu olarak ta sesi sanatsallaştırıp müzik olgusunu ortaya koymuştur. 
Tarih süresince müzisyen, filozof, düşünür, psikolog ve psikiyatristler insan sesleri, 
doğa sesleri ve müziğin etkileri üzerinde durmuşlar, hasta kişilerin seslerinde onla-
rın psikolojik bozukluklarını gösteren bazı değişimler olduğunu ileri sürmüşlerdir. 
İnsan sesi ister konuşma olsun, ister müzikal ifade aldığı şarkıda olsun aslında bir-
takım adalelerin fiziksel ve fizyolojik çalışması sonucu doğmaktadır. Gerek ko-
nuşmada gerekse şarkı söylemede bu fiziki ve fizyolojik çalışma aynıdır.  

Yaşadığımız dünyada çok farklı ses ve her bir sesin kendine haz özellikleri 
vardır. Bu sesler bedenlerimize, zihinlerimize ve ruhlarımıza olumlu ya da olumsuz 
şekilde tesir edebilirler ve üstelik çoğu kez de bu tesirin farkında değilizdir, çünkü 
bu titreşimler fizikseldir ve tüm varlığımıza nüfuz ederler. Bilim adamları, bedenin 
müziğe verdiği fiziksel cevapları incelemiş ve müziğin her şart ve ortamda bazı 
mekanizmaları harekete geçirdiğini tespit etmişler, farklı müzik türlerine farklı 
cevapların oluşabileceğini de keşfetmişlerdir. Müziğin oluşturduğu fiziksel tepki, 
çevresel faktörler, kişinin duygu durumu, zaman, mekan gibi kavramlardan etkile-
nebilir ve buna bağlı olarak değişiklikler gösterebilir. İyileştirici vokal sesler ve 
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müzik gerçek eğitmenler tarafından öğrenilip, doğru şekilde uygulandığında olum-
lu sonuçlar elde edilebilir. Müziğin ses olarak insanlar üzerindeki fizyolojik etki-
sinden olumlu olarak faydalanmak için belki de yeterli çalışmaların yapılması so-
nucu, klasik kitaplardaki diğer tıbbi yöntemlere alternatif destekleyici olarak ihti-
yaç duyulan alanlarda doğru yere ulaşacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Ses, Müzik, İnsan, Etki, Fizyoloji 
 
Abstract  
Probably the leading characteristic that makes human act as a human is sound, 

and it is the biggest tool that enables our spiritual structure to come out. We can 
express all our emotions with sound, and we can do it even more effective by 
giving sound any color. Speaking, which is a humanspecific vocal communication 
tool, contains some musical themes in certain levels. Even the initial 
communication and integration of a fetus with its mother is based on sound. At 
first, human kind managed to talk with sounds that have very limited audible wave 
length for humans, and then as a result of this magnificent communication, they 
created music by turning sound into art. Throughout history, musicians, 
philosophers, thinkers, psychologists and psychiatrists have emphasized on the 
effects of sounds of humans, nature and music. They argued that, some changes 
occur in the voices of sick people, which show their psychological disorders. 
Human voice, be it in talking or in musically expressed songs, is in fact the result 
of physical and physiological work of some muscles. This physical and 
physiological work is the same in talking and singing.  

In the world we are living on, there are many different sounds and specific 
features of these sounds. These sounds can have positive or negative effects on our 
bodies, minds and souls. Moreover, we are not aware of these effects, because 
these vibrations are physical and penetrate all our existence. Scientists have studied 
the physical reactions the body shows to music, and discovered that music triggers 
some mechanisms in all conditions and environments. They also discovered that 
different reactions can be shown to different music genres. The physical reaction 
triggered by music can be affected and differentiated by the notions like 
environmental factors, emotional state of human being, time, location and so on. If 
healing vocal sounds and music are learned by real educators and practiced in a 
correct way, positive results can be achieved. To positively make use of the 
physiological effects of musical sounds on humans, maybe as a result of adequate 
work on it, the right proceedings can be done in needed areasin the role of 
alternativesupporting means to other medical methods in classical books.  

Key Words: Sound, Music, Human, Effect, Physiology 
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İnsanı insanca hareket ettiren özelliklerden belki de en önde geleni sestir ve 
ruhsal yapımızın dışarı aksetmesinde en büyük araçtır. Sesle her türlü duygumuzu 
ifade ederken, sesi istediğimiz renge bürüyüp, bu duygularımızı daha da etkili bir 
hale sokabiliriz. 

Ses, akustik açıdan kulağın işitebildiği, titreşimlerin havada oluşan basınç de-
ğişimidir. Ses olaylarını akustik olarak incelenmesinde müzik sanatı ile bağlı oldu-
ğu ortaya çıkar. Batı dillerinde ses akustik, elektro akustik ; Anatomide çalgı ve 
insan sesi vb... gibi sözcükler ayrı ifade edilir. Vokal sanatı alanında akustik ve 
insan sesi üzerinde durulmaktadır. İnsan sesi bebeğin dünyaya gelmesiyle ilk nefes 
alması ve ağlaması olur sonra kendi kendine bir takım sesler çıkarır o onun ilk şar-
kı söylemesidir. Bulundukları ülkenin sosyal, kültürel ekonomik ve iklim yapısı 
insan sesinin özelliğini oluşturan en önemli etkenlerdir. Irk ve din etkinlerinden 
insan sesi özellikleri açısından çok büyük önem taşımaktadır. Güzel şarkı söyleme-
nin yolu da doğru nefes, postur (duruş) ve güzel konuşmadan geçmektedir. Sesimiz 
ömrümüz boyunca bize hizmet eder. Ses konusunda sayısız araştırmalar yapılmış-
tır. Ses tellerinin Fransız anatomist AntoinFerrein (18. y.y.’da) 1741’de keşfetmiş-
tir. Kadavralar üzerinde yapmış olduğu çalışmalarda Larenksin orta bölümünde 
birbirine birleşen iki kas görmüştür. Bu kaslar arasında sesin oluştuğunu kanısına 
varmıştır. Bu kaslara ses teli (Cordes) ismini vermiştir.1 

İnsana özgü sesli bir iletişim aracı olan konuşma, belirli ölçülerde bazı müzikal 
temalar içerir. Anne karnındaki bir bebeğin bile annesi ile ilk iletişimi ve bütün-
leşmesi ses temeline dayanır. İnsanoğlu algılayabildiği çok sınırlı dalga boyların-
daki sesleri kullanarak önce konuşmayı başarmış ve bu olağanüstü iletişimin bir 
sonucu olarak ta sesi sanatsallaştırıp müzik olgusunu ortaya koymuştur.2 

Vücudumuzun birçok organları otomatik olarak çalışır ve bu organların  örne-
ğin bağırsaklarımızın, kalbimizin, böbreklerimizin çalışmalarını biz isteyerek de-
ğiştiremeyiz . Ancak sesimizi bir noktaya kadar isteğimiz ve bilincimizle değiştire-
biliriz. Bilincimiz istediği kelimeyi seçer ve söyleyebilir.  Ruhsal heyecan sadece 
en iyi kelimeyi kullanmakla, bakışla, el ve vücut hareketleriyle, duruşla değil ;fakat 
kelimedeki ses, aksan ve renk ile ifade edilir. 

Bu anlamda ünlü düşünür Sokrates, kişileri sesleri ile değerlendirirdi ve “ko-
nuş, kim olduğunu ve ne olduğunu söyleyeyim” derdi. 

Tarih süresince müzisyen, filozof, düşünür, psikolog  ve psikiyatristler insan 
sesleri , doğa sesleri ve müziğin etkileri üzerinde durmuşlar, hasta kişilerin sesle-
rinde onların psikolojik bozukluklarını gösteren bazı değişimler olduğunu ileri 
sürmüşlerdir. Eski hekimler içinse hırıltı, inilti, öksürük gibi şeylerse bu hastalıkla-
rın sinyalleri sayılmıştı. 

                                                 
1 ŞENOCAK, Dr.Emel ; Avrupa Vokal Tekniğinin Türk Vokal Tekniğindeki Rolü, 

Doktora Tezi, s.39, Bakü 2007 
2YAZGAN, Prof.Dr. Mahmut; http://mail.google.com/mail/view=att 
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İnsan sesi ister konuşma olsun, ister müzikal ifade aldığı şarkıda olsun aslında 
birtakım adalelerin fiziksel ve fizyolojik çalışması sonucu doğmaktadır. Gerek 
konuşmada gerekse şarkı söylemede bu fiziki ve fizyolojik çalışma aynıdır. 

İnsanlar varoluşlarının en başından beri,her türlü rahatsızlıkların iyileştirilmesi 
için çareler aramışlar ve çeşitli tedavi yöntemleri bulmuşlardır. Ses terapisi de en 
eski tedavi yöntemlerinden biri olup- pek çok eski çağ medeniyetlerinde  kullanıl-
mıştır. 

İnsan, sesini birçok şekilde kullanmıştır. İlkel dönemde bütün gereksinimlere 
cevap verecek şekilde ses kullanımı yer almıştır. Toplumda ninni, ağıt şarkısı ola-
rak; avlanma savaş, tarımda, gençlerin ergenlik çağına kabul törenlerinde, hasta 
tedavisinde, ölü gömme törenlerinin her birinin ayrı bir ses ritüeli oluşmuştur. Güç 
kazanma, hasta efsunlama, doğum, başarı kutlama törenlerinde yoğun kullanılmış-
tır. İşte en eski uygarlıklardan bir olan Yunan’lılarda da, sesin insan sağlığına 
olumlu etkisini ve ses terapisini araştırdıkları görülmektedir. Eski Yunanlılar sesin 
belli ritimler, tonlar ve akortlar olarak düzenlenerek müzik haline getirilmiş formu-
nu her türlü erdemin kaynağı sayarlardı. Onlara göre müzik, bilincin eğitilmesi ve 
arındırılmasında önemli bir etkendi. Hatta o dönemlerde “paignio” adlı neşe ve 
sevinç ifade eden havalar, hastalıktan kurtulma, dertlere karşı bir avunma şarkıları 
olarak kabul edilirdi. 

Eski Roma da sesin zihni yatıştırdığı, duygusal ve zihinsel rahatsızlıkları iyileş-
tirdiği bilinmekteydi. Hatta Romalı şair TitusMacciusPlatus,  “Charmides” adlı 
şarkının yaralara iyi geldiğine değinmiştir. Yunan filozof Sokrates in öğrencisi 
Platon ( Eflatun ) da M.Ö.400 lü yıllarda, sesin ahenk ve ritim ile ruhun derinlikle-
rine etki ederek, kişiye bir hoşgörü ve rahatlık verdiğini belirtmiştir. Ayrıca Platon 
şarkıyı iyileştirici bir özellik olarak kabul etmiş ve şarkı olmaksızın hastaya uygu-
lanan reçetelerin etkisiz olacağını söylemiştir.3 

Birçok ünlü düşünür sesler ve bu seslerin duyguların üzerindeki etkisinden 
bahsetmiş, ünlü düşünür  Conficius’da bu konunun üzerinde durmuş ve daha sonra 
uzun yıllar tartışılacak teorilere temel oluşturacak fikirler öne sürmüştür. Müziğin 
Çin’de ne kadar yaygın olduğunun diğer bir kanıtı da M.Ö. 246 da imparator 
ŞiYang’ın daha gerekli, daha yararlı işlerle uğraşılması için  müziği yasak etmesi, 
müzik üzerindeki bütün kitapları-hem de ses çıkaran bütün çalgıları yok ettirmesi 
olmuştur.4 

Ayrıca, İslam tarihinde de ses ve müziğin insan sağlığı üzerinde etkiler yarat-
mak için kullanıldığını gösteren somut örneklerini bulmak mümkündür. Osmanlı 
döneminde kurulan Darüşşifalar, Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde yazdığı bir 
çok örnek ; ses-müzik-insan-sağlık ilişkisini ortaya koymaktadır. 

                                                 
3http://www.nefesteknik.azbuz.com/read 
4MİMAROĞLU, İlhan; Müzik Tarihi, Varlık Yayınları, 3.basım,s.15, İstanbul 1987 
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Peygamberlerin hadislerinde de müziğin sesle olan ilişkisini anlatan birçok bil-
giye rastlamak mümkündür. Örneğin Kuran-ı Kerim de Hz.Davud (as) kıssası anla-
tılırken “güzel sesi ve etkisine” vurgu yapılır: “Davud Aleyhisselem, öylesine güzel 
bir ses ve hoş bir eda sahibiydi ki bütün mevcudat onun tespihatına katılıyordu” 
denmektedir. 

Yaşadığımız dünyada çok farklı ses ve her bir sesin kendine haz özellikleri 
vardır . Bu sesler  bedenlerimize, zihinlerimize ve ruhlarımıza olumlu yada olum-
suz şekilde tesir edebilirler ve üstelik çoğu kez de bu tesirin farkında değilizdir, 
çünkü bu titreşimler fizikseldir ve tüm varlığımıza nüfuz ederler. Tüm bu durum-
larda sesin, içinde bulunduğumuz hali, kısacık bir süre içinde olsa, dönüştürmedeki 
gücünü deneyimlediğimizde ,ses denilen bu fenomeni kendi iyiliğimiz için bilinçli 
olarak nasıl kullanabileceğimiz sorusuna cevap aramak çok doğru ve yerinde olur. 

19. yüzyılda Tıp bilginlerinin akustik semptomları araştırmak üzere 
oskültasyon ( dinleme) , perküsyon ( bir bölgedeki iç organların sınırlarını ve sıkı-
şıklıklarını değerlendirmek için, bu bölgeye arka arkaya küçük vuruşlarla çıkan 
sesin tonundaki değişikliklere göre yapılan klinik tanı yöntemi ) gibi teknikleri 
buluşlarından sonradır ki akustiği objektif olarak ölçmek için gerekli olan yöntem-
ler daha da geliştirildi. Önce yalnız titrek alevlerden, ışınlardan veya maden şeritle-
rinden yararlanıldı, sonraları daha esaslı teknikler uygulandı. Ünlü Alman fizikçi 
Helmholtz ve çalışma arkadaşları sonunda insan seslerinin şiddetini ve frekansını 
saptamayı başardılar. Bu gün ise sesleri ölçmek için elektromagnetik cihazlardan 
yararlanılmaktadır. Bir çok araştırmacı , insan seslerinin akustik analizine giriştiler. 
Çalışmaların sonucu şaşırtıcıydı: Ruh hastalarının seslerinde birden değişmeler, 
konuyla ilgisi olmayan heceler ve patalojik sesler kaydettiler. Bu ve buna benzer 
çalışmalar duygusal bozukluklarda hastanın dinleyici üzerinde belirli akustik etkiler 
yapan dinamik bir mekanizmaya sahip olduğu düşüncesini uyandırdı.5 

Ses ile tedavi yöntemlerinden biri olan titreşimlerin beden/ zihin/ ruh bütünlü-
ğüne nüfus etmesi bugünlerde sadece müzik dinlemek ile sınırlı değildir. Özellikle 
son yirmi yıldır birçok farklı yöntem geliştirilmiştir ve bu yöntemlerin tümü, insa-
noğlunun moleküler seviyeden fiziki bedenimizi kuşatan bioenerji alanlarına kadar 
frekanslardan ( titreşim sayısından) oluştuğu temeline dayanmaktadır. Bu tedaviler, 
ana etkisini duygular üzerinde gösteren müziğin aksine, aynen bir piyanoyu akort 
ederken kullandığımız akort düdüğü gibi, frekans sayılarını düzeltmeye odaklan-
mıştır. 

Gerçek ses çıkarmak, özellikle de kendi sesimizi kullanmak, çok daha az kişi 
tarafından tercih edilmekte. Dünyanın daha eski dillerini, özellikle de yerel halk 
tarafından kullanılanları dinledikçe şarkılara ne kadar yakın olduklarını fark ediyo-
ruz. Bu da bir zamanlar iletişim kurmada sesin doğal kullanımının günümüz dün-
yasındaki konuşma şekillerinden çok daha gelişmiş bir vokal form olan şarkı söy-
lemek olduğunu akla getirir. 

                                                 
5GREBENE, Dr.Bekir, Müzikle Tedavi, Güven Kitabevi Yayınları, s.61, Ankara 1978 



KÜLTÜR EVRENİ - UNIVERSE OF CULTURE - ВСЕЛЕННАЯ КУЛЬТУРЫ 
 

 
 

123 

Gülmek, ağlamak, esnemek, iç çekmek zaten doğal olarak çıkardığımız sesler-
dir. Konuşmayı düşünmezsek, insan sesi duygularımızı ifade etmede zaten otoma-
tik olarak kullanılmaktadır. Doğal olarak çıkardığımız bu sesler içimizi boşaltan ve 
temizleyen bir etki ortaya çıkar. 

Müzikal enstrümanlardan belki de en önemlisi ve en doğalı olan “insan sesi-
nin” iyileştirme amacıyla bilinçli kullanımı da başlıca dört bölüme ayrılabilir;  bu-
nu  doğal seslerin ortaya çıkışı, tonlama, ilahiler ve armonik sesler olarak sıralaya-
biliriz. Bu yeni bir fikir olmasa da 1970 lerde Batı dünyasında yeniden ilgi görme-
ye başlamıştır. Halbuki Doğunun dini ve felsefi gelenekleri yüzyıllardır, sesin iyi-
leştirici bir enstrüman olarak gücünün de, daha yüksek bir bilinç durumuna ulaş-
mak isteyenler için bir yol olduğunun da farkındadır. 

Farkında olmadan ürettiğimiz sesler aracılığıyla kendimizi nasıl hissettiğimizi 
ele veririz. Rahatlığımızın ve gerginliğimizin göreceli seviyeleri konuşmalarımızda 
ortaya çıkar. Gerçek doğamız ifadelerimizin tümüne kazınmıştır. Hepimiz, başkala-
rına huzur veren bazı seslerin kendi sinir sistemimizi ne kadar bozduğunu fark et-
mişizdir. Dünya çapında da bir ulusun doğası, diliyle ve bu dilin konuşulma yön-
temleriyle- şarkı söyleme, İtalyanca’nın açık ünlü sesleri, Fransızca’ nın duygusal 
tonlamaları, İngilizce’nin kesik ve kapalı ağız tekniği ya da Güney Amerika’ nın 
ağır ağır ve uzatılarak çıkan sesleri gibi yansıtılır. Bu örnekler arasından birçok 
farklılıklar çıkar ve bireyler de frekans seviyeleri ( yüksekten alçağa) ,konuşma 
hızları ve seslerinin kuvveti dinlenilerek sınıflandırılabilirler. Bu farkları ayırt ede-
bilmek için dinleme eylemi kelimelerin anlamlarına takılmadan yapılmalıdır. Aynı 
zamanda, konuşma şekilleri insanların temel olarak farklı element türlerine de ay-
rıldığını gösterir; karakterleri toprak, ateş, su ve hava gibidir. Amerikalı düşünce 
terapisti John Beaulieu, doğal elementlerin eksikliği ya da fazlalığı yüzünden orta-
ya çıkan hastalıkları teşhis edebilmek için “ Ses Enerjetiği” denilen ( örneğin bu 
analiz bioakustik veya titreşimsel eğitim diye bilinen ses tedavisinde teşhis için 
kullanılır) bir teknik geliştirmiştir. Benzer bir şekilde 20.yy başında Tasavvufu 
Batıya tanıtan Hint Müziği üstadı Hazret İnayet Han, insan sesinin üç temel türü-
nün nitelikleri ve elementsel vasıfları hakkında yazılar yazmıştır: Biri gücün gös-
tergesidir (Celal) , diğeri güzelliğin( Cemal), üçüncüsü de bilgeliğin (Kemal).6 

Otonom sinir sistemi, vücudumuzda isteğimiz dışında çalışan organların işleyi-
şini idare eden sistemdir. Parasempatik ve sempatik sistem olarak ikiye ayrılır.  
Thyger, bu konudaki fikirlerini şöyle anlatmıştır: Aşırı kaygı stres gibi durumlarda 
sempatik sistem aktifleşirken, aşırı rahat durumlarda parasempatik sistem devreye 
girer. Mesela sempatik sistem harekete geçtiğinde adrenalin denilen madde açığa 
çıkmakta ve kalp hızı artması, kan basıncı yükselmesi, solunumda idrar yollarında 
ve bağırsakta hızlanma, ter bezlerinde aşırı çalışma, kaslarda gerilme yaşanmakta-
dır. Parasempatik sistem harekete geçtiğinde ise bu belirtilerin tam tersi ortaya 
çıkmaktadır. Son yıllarda frontal bölgedeki, yani beynin ön bölgesindeki-seslerden 
                                                 

6D’ANGELO, James; İnsan Sesinin İyileştirici Gücü, Dharma Yayınları, s.33-34, Mart 
2007 
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oluşan elektriksel aktivitelerin duygusal yaşantılar üzerinde etkili olduğu düşünül-
mektedir. Sol beynin ön bölgesindeki aktivite-olumlu duygusal yaşantılarla ; sağ 
beynin ön bölgesindeki aktivite ise olumsuz duygusal yaşantılarla ilgili bulunmuş-
tur.7 

Buna göre bilim adamları, bedenin müziğe verdiği fiziksel cevapları incelemiş 
ve müziğin her şart ve ortamda bazı mekanizmaları harekete geçirdiğini tespit et-
mişler, farklı müzik türlerine farklı cevapların oluşabileceğini de keşfetmişlerdir. 
Böylece yukarıda açıkladığımız sempatik ve parasempatik sistemlere olumlu etki 
edecek ses ve müzik çalışmaları yapılabilmektedir. Müziğe verilen bedensel cevap 
kişiden kişiye değişmektedir diyebiliriz. Hatta bir müzik eserinin aynı kişi üzerinde 
farklı zamanlarda, farklı etkilere sebep olduğu da bilimsel bir tespittir. Yani müzi-
ğin oluşturduğu fiziksel tepki, çevresel faktörler, kişinin duygu durumu, zaman, 
mekan gibi kavramlardan etkilenebilir ve buna bağlı olarak değişiklikler gösterebi-
lir. 

Prof.Tarhan’a göre; yapılan PET ( beyin haritalama tekniği) çalışmalar ses, ri-
tim, melodi, vurgu ve armoninin beynin sağ yarım küresinde; frekans ve ses şidde-
tindeki değişmelerle birlikte müzikle ilgili düşünce kalıplarının beynin sol yarım 
küresinde kaydedildiğini gösteriyor. Diğer taraftan korku, öfke keyif gibi etkiler 
duygusal bellek ve düzenleyici olan limbik sisteme işleniyor. Müzikle çok ilgile-
nenlerin beynin orta kısmında köprü görevini gören “ corpuscallesum” bölgesinin 
fazla genişlemiş olduğu ifade ediliyor. Müzikte duygularını harekete geçirenler, 
limbik sistemi konuştururlar. Müzikle düşüncelerini harekete geçirenler, öğrenirken 
müziksel unsurları kullanarak sol beyinlerini de işe katarlar. Müzik kulağı olanlar 
ise öncelikle sağ beyinlerini iyi kullanırlar.8 

Müzik ve özellikle İnsan sesinin oluşturduğu titreşimlerin yarattığı iyileştirici 
gücün en önemli örneklerinden biri de ilahilerdir. Bunların şarkı söylemek kadar 
sağlıklı olmaları bir yana, en az şarkılar kadar güçleri vardır. İnsan sesi ile ortaya 
çıkarılabilen, çözümü zor ve güçlü titreşimler, bütünlüğü- bedenin, zihnin ve ruhun 
birleşmesini sağlayan enerjileri uyarıcı, arındırıcı ve dengeleyici bir ideal rezonans 
gücü olarak kullanılır. Ancak en önemli şey, sesle iyileştirmede kullanılan her türlü 
elektronik aygıtın aksine, nereye gidersek gidelim, sesimizin daima bizimle beraber 
olduğudur ve nasıl kullanılması gerektiği konusunda bilincimizle buna kendimizin 
karar vermesidir. 

İyileştirici vokal sesler ve müzik gerçek eğitmenler  tarafından öğrenilip, doğru 
şekilde uygulandığında olumlu sonuçlar elde edilebilir. Günümüzde de bilimsel 
araştırmalarla kanıtlanmış;  beden ve ruhu etkileyerek birçok hastalığın iyileşmesi-
ni sağlayabilen ve birçok bozukluğun tedavisinde destekleyici rol oynayabilen ses 
ve müzik terapisinin  sonuçlarından bir kısmını kısaca şöyle açıklayabiliriz: 

                                                 
7THGYER, Julian; FAİTH Meredith; Müzikalin Dinamik Modeli, BaltimorUluslar ara-

sı Sağlık Enstitüsü Yayını 
8TARHAN, Prof.Nevzat; Müzikterapi-sunuş, Timaş Yayınları, s.9, İstanbul 2005 
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Kişi içi ve kişiler arası iletişimi geliştirir, ruhu eğitir ,hiperaktiviteyi azaltabilir, 
dikkat süresini artırır.. Kişiye enerji vererek bireyi motive eder. ..Beden ve zihnin 
koordineli çalışmasını sağlar…Kişinin kendini daha iyi ve doğru ifade etmesine 
yardımcı olur, baskılanmış olumsuz yaşantıların kolayca dışa atılmasında etkili 
olabilir. Mutluluk duygusunu, yaşama sevinci ve coşkusunu çoğaltır. 

Fiziksel olarak hücreler, bezeler, organlar ve dolaşım sistemi tam bir verimle 
çalışabilir. Sinir sistemi daha az gerginlik altında görevini yerine getirebilir ve so-
nuç olarak bedenin tümü kendisini bir rahatlama halinde bulabilir ve nefeste bir 
tıkanıklık olmaz.Zihinsel olarak istikrar ve berraklık sağlanabilir ve daha üst sevi-
yede farkındalık oluşabilir. Aynı zamanda duygular arınabilir ve olumsuzluklardan 
kurtulunabilir. Bedenin ve zihnin ritmik uyumu sağlanabilir. 

Bunca güzel örnekleri ortaya koyduktan sonra; müziğin ses olarak insanlar üze-
rindeki fizyolojik etkisinden olumlu olarak faydalanmak için belki de yeterli çalış-
maların yapılması sonucu , klasik kitaplarda ki diğer tıbbi yöntemlere alternatif-
destekleyici olarak -ihtiyaç duyulan alanlarda- doğru yere ulaşacaktır. Hatta sadece 
birtakım hastalarda terapi- iyileştirme  aracı olarak kullanılmakla kalmayıp, koru-
yucu olarak ta insanlara bir takım faydalar sağlayabilir, özellikle büyük kent ya-
şamlarındaki stresli insanlar için seçilecek uygun ses, ritm, müzik türleri, muhteme-
len doğabilecek olan bir takım psikiyatrik rahatsızlıkları da önleyecektir. 
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A CASE STUDY OF İZMIR ÇAMDIBI DISTRICT 
 

ЦЕРЕМОНИЯ ЖЕНИТБЫ В НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ 
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Özet 
İnsanoğlunun, yaşamı boyunca çevresiyle uyum içerisinde olma çabası, belli 

bir bilinç ve kültürel normlar üzerinden gerçekleşmektedir. Kişinin kendisini bu 
uyum sürecinde keşfetmesi, toplumsal yapılanmadaki konumunu doğru okumasıyla 
mümkündür. İnsanoğlunu bu yönüyle, içinde var olduğu kültürel yapılanmalardan 
bağımsız düşünmek mümkün değildir. Kişinin hayatında önemli birçok işleve sahip 
olan bu kültürel yapılar, aynı zamanda kişinin kendisini ifade etmesinde önemli bir 
göstergedir. Ortak tecrübenin ürünü olan bu kültürel yapılanmalarla beraber “ben” 
yerine “biz” ifadesi kullanılır ve bu bağlamda “biz kimiz” sorusunun da yanıtı 
aranmaya başlanır. “Biz kimiz” sorusunun cevabının aranmaya başlandığı andan 
itibaren de geçmiş ve yaşanılan zaman dilimi ile mekân ilişkisi arasındaki bağ te-
melde, “nereden”, “neden” ve “nasıl” soruları ile de sorgulanmaya başlanır.  

İzmir kentine özgü görgü ve nezaket kuralları çerçevesinde bir arada yaşama 
kültürünün önemli bir parçası olan Boşnaklar ve bu topluluğa ait kültürel yaratma-
lar, birçok açıdan ele alınıp üzerinde çalışılmayı bekleyen bir malzeme olarak kar-
şımızda durmaktadır. Bu bağlamda, İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Çamdibi sem-
tinde yaşayan Boşnakların evlilik ritüellerinin, temelde zaman, mekân, kimlik, 
kültürel bellek, kent yaşamı, değişim ve uyum ekseninde tartışıldığı bu çalışmada, 
göç ve göçmen psikolojisi kavramlarına da vurgu yapılacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Kültürel Bellek, Evlilik, İzmir Kent Yaşamı, Değişim ve 
Uyum, Boşnaklar. 
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Abstract 
The attempt of human beings to live in harmony with their surrounding is 

based on a specific awareness and cultural norms. Perceiving position of 
himself/herself within the social structure enables an individual to discover 
himself/herself during this period of adjustment. In this sense, it is not possible to 
consider a human being free of the cultural structures he/she exists in. Cultural 
structures which have numerous significant functions in an individual’s life are also 
significant signs of their self-expression. Within these cultural structures that are 
fruit of collective experience, “I” leaves its place to “we” and concordantly the 
answer to the question “who are we” is searched. Once, individuals start to search 
the answer to the question “who are we”, the bound between past and present 
period of time and location will essentially be questioned by asking “from where”, 
“why”, and “how”. 

Bosnians who are an important part of collective life within the etiquette 
peculiar to the city of İzmir and the cultural creations special to this community 
appear before us as materials to be analyzed and studied thoroughly. Within this 
context, this study which discusses wedding rituals of Bosnians who reside in 
Çamdibi district of Bornova, İzmir based on time period, location, identity, cultural 
memory, urban life, change and adjustment highlights immigrant and immigration 
psychology as well.  

Key Words: Cultural Memory, Wedding, İzmir Urban Life, Change and 
Adjustment, Bosnians. 

 
Giriş 
Ailede başlayıp ve giderek genişleyen bir halkada bizi birbirimize bağlayan en 

güçlü unsurlardan biri gelenek ve göreneklerimizdir.1 Gelenek ve göreneklerimiz 
arasında önemli bir yere sahip olan evlilik kurumunun ve bireylerin bu kuruma 
hazırlık aşamasında meydana getirdikleri ritüellerin2, kendi içerisinde birçok açık 

                                                 
1 “Gelenek” kavramı, hem eskinin hem de içinde bulunulan zamanın değerlerini ifade 

etmektedir. Gayri resmi yol ve yöntemlerle kazanılıp, kuşaklar arası aktarılabilir özelliğe 
sahip olan bu değerler bütünü, zamanın ihtiyaçlarına göre değişmekte, gelişmekte ve de 
güncellenebilmektedir. Ayrıca bu değişim, gelişim ve güncelleme sürecinde toplumsal ve 
bireysel tercihler etkili olmaktadır. “Görmek” kelimesinden türetilen “görenek” kelimesi, 
genellikle, bir şeyi eskiden beri görüldüğü gibi yapma alışkanlığı ya da görülerek yapılan 
şey, âdet, usul, alışılmış olan tarz ve hareket anlamlarına gelmektedir. Görenek kavramı, 
her ne kadar anlam olarak, görerek yerine getirme, anlamını taşısa da göreneklerde belli bir 
bireysel yaratıcılık ve bireysel yaratıcılığın getirdiği değişim, gelişim ve güncellemeden 
bahsetmek mümkündür (Ekici, 2011: 20-21). 

2 Ortak özellik ve işlevlere göre ele alındığında ritüel, birey ya da gruplarla ilgili bazı 
değerlerin, uygun zamanlarda, sembolik ve aşağı-yukarı değişmeyen ardışık davranış bi-
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ve kapalı işlevlere sahip olduğunu söylemek mümkündür (Karaman, 2010: 232-
235). Evlilik, iki kişi arasındaki bir birliktelik ahdi gibi görünse de, bir o kadar da 
içinde yaşanılan toplumsal yapıyla yapılan bir gizli anlaşmadır. Evlilik kurumu ve 
bu kuruma hazırlık dönemi, bu yönüyle birey ya da bireylerle ilgili görünse de, 
temelde toplumsal bir olgudur. Toplumun retleri ve kabulleri evlilik kurumu üze-
rinde önemli bir yönlendirici güçtür. Bu güç aynı zamanda, neyin neden ve nasıl 
yapılması gerektiği noktasında bireylere hatırlatmalarda bulunarak onları yönlen-
dirmektedir. “Var olmayı” ve de aynı zamanda “sahip olmayı” toplumsal yapı içe-
risinde öğrenen birey, yine toplumsal yapıya ait ortak duygu, düşünce ve davranış 
eylemlerini gerçekleştirdiği müddetçe kendini güvende hissetmekte ve bu bağlam-
da huzurlu ve mutlu olabilmektedir. 

Kültürel bellek içerisinde, evlilik kurumu ve bu kuruma hazırlık aşamasındaki 
uygulama ve pratikler, toplumdan topluma birçok yönüyle farklılıklar ve bir o ka-
dar de benzerlikler göstermektedir. Kültürel bellek, ortaya çıkarılması, canlı tutul-
ması ve geleceğe aktarılması bir plan dâhilinde gerçekleşen bir olgudur (Demir, 
2012: 187).Zamandan ve mekândan bağımsız düşünülemeyecek olan kültürel bel-
lek kavramı, bu bağlamda kendi içerisinde değişimi, dönüşümü ve güncellemeyi 
içermektedir. Özellikle son çeyrek asırda dünyamızda görünen hızlı değişim ve 
dönüşümle beraber kültürel belleğimiz içerisindeki evlilik kurumu ve bu kuruma 
hazırlık ritüelleri de büyük bir değişim ve dönüşüm süreci yaşamaktadır. Toprağa 
bağlı üretimden sanayi toplumuna geçişle beraber, kent yerleşimlerinin yeni yaşam 
alanları olarak tercih edilir olması, bu değişim ve dönüşümde büyük bir etkiye sa-
hiptir. Hayatını, toprağı ekip biçmekle kazanan ve toprağa endeksli bir hayat tarzı 
benimseyen insanın ürettiği bilgi ile sanayi toplumunun bir sonucu olan kent saki-
ninin ürettiği bilgi arasındaki farklılığı birey, toplum, zaman ve mekândan bağım-
sız değerlendirmek mümkün değildir. Bu farklılaşmayı doğru bir biçimde değer-
lendirebilmek için, geçmişle şimdiki zaman arasındaki süreci iyi tahlil etmek ge-
rekmektedir. 

Daha kalabalık ama daha bireysel bir yaşam modeli üzerine kurulu olan kent 
yaşamıyla beraber bireye ve topluma ait algılarımız da büyük ölçüde değişikliğe 
uğramıştır. Bu değişimde, modern hayat tarzının getirmiş olduğu yenilikler ve bu 
yeniliklerin birey ve toplum üzerindeki sonuçları önemli bir etkiye sahiptir. Kent 
ortamında kazandığımız yeni alışkanlıklarımızla beraber geleneksel yapılarımız da 
büyük ölçüde değişti, dönüştü ya da güncellendi. Bazı geleneksel yapılarımız da 
işlevlerini büyük ölçüde yitirdikleri için zaman içerisinde ortadan kalktı (Ersoy, 
2006: 234). Kültürel belleğimiz içerisinde önemli bir yere sahip olan evlilik kuru-
mu ve evliliğe hazırlık ritüelleri de bu bağlamda büyük ölçüde değişikliğe uğradı. 
Bu değişiklikteki en büyük etken, içinde yaşadığımız kent yaşamına “entegre ol-
ma” süreci, bir diğer şekilde ifade edilecek olunursa “uyum süreci” etkili olmuştur. 
                                                                                                                            
çimleri ile tekrarlanmasıdır. Standartlaşmış ve tekrarlanan sembolik davranış biçimi olan 
ritüel, bireysellikten öte grup bilincini ve birlikteliğini ortaya koyan duygusal bir kanal, 
yeni bilgi ve tecrübeler için bir rehber olarak geçmişi günümüze, günümüzü de geleceğe 
bağlayan bir bağdır (Karaman, 2010: 229). 
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Yaşadığı yeni toplumsal organizasyona “ayak uydurma” şeklinde bireyi etkisi altı-
na alan bu süreç, zamanla bizlerin kabulleri ve retleri üzerinde büyük etkiye sahip 
olmaktadır. 

Evlenme, evlilik kurumunun oluşması sürecinde ve aile yapısının meydana 
gelmesinde ilk adım ve insan yaşamının üç önemli geçiş döneminden ikincisidir. 
Geleneksel Türk kültüründe evlenme, çok aşamalı bir bütünlük arz etmektedir. Her 
aşaması belirli pratikleri ve törenleri içeren bu uygulama, kız ve erkeğin de sosyal-
leşme sürecinin de önemli bir parçasıdır. Evlenme, aynı zamanda toplumsal ilişki-
leri düzenlemesi bakımından da önemli bir işlevi yerine getirmektedir (Ölmez ve 
Sökmen, 333: 2012). İçinde var olduğu kültür tipinin öngördüğü kurallara ve kalıp-
lara uygun biçimde icra edilen evlilik törenleri, kendi içerisinde zengin bir koleksi-
yon meydana getirmektedir. Geleneksel kültür unsurlarının en dinamik biçimde 
icra edilip genç kuşaklara aktarıldığı ve somut olmayan kültürel mirasımız açısın-
dan da önemli bir yere sahip olan evlilik ritüellerinin, geleneğin hızlı bir şekilde 
değiştiği ve küresel değerlerin tüm yaşam alanlarımızı işgal ettiği günümüzde, bel-
gelenmesi ve arşivlenmesi gerektiği gerçeği dikkatlerden kaçmamalıdır.    

İzmir kentine özgü görgü ve nezaket kuralları çerçevesinde bir arada yaşama 
kültürünün önemli bir parçası olan Boşnaklar ve bu topluluğa ait kültürel yaratma-
lar, birçok açıdan ele alınıp üzerinde çalışılmayı bekleyen bir malzeme olarak kar-
şımızda durmaktadır. Özellikle başta siyasî, dinî ve ekonomik sebeplerle bugünkü 
Bosna Hersek’in “Saraybosna” ve yine bugün Sırbistan toprakları içerisinde bulu-
nan “Sancak” ve “Novi Pazar” şehirlerinden göç ederek, İzmir’in Bornova ilçesinin 
Çamdibi semtine yerleşen Boşnakların evlilik ritüellerinin inceleneceği bu çalışma-
da, geçmişten günümüze kültürel belleğin kent ortamında nasıl değiştiği ve güncel-
lendiği sorularına cevap aranmaya çalışılacaktır. Bu çalışmanın materyalini, kaynak 
kişilerle yapılan görüşmelerde kullanılan görüşme formları, kaynak kişilerle yapı-
lan görüşmeler sonucu elde edilen ses kayıtları, Çamdibi semtindeki düğünlere 
katılımcı gözlemci yoluyla elde edilen gözlem formları, fotoğraflar, Çamdibi sem-
tindeki düğün ve nişan törenlerine ait video görüntüleri ve konuyla ilgili literatürler 
oluşturmaktadır.         

İzmirli Boşnaklar 
Balkanlardan Türkiye topraklarına yapılan göç dalgalarının en önemli durakla-

rından biri de İzmir’dir.Bu göçmen guruplar içerindeki en önemli topluluklardan 
biri de Boşnaklardır.3 Bugün için İzmir ilinde yaklaşık olarak iki yüz bin Boşnak 
kökenli vatandaşımız ikamet etmektedir.4 Gelenek ve görenekleriyle İzmir kent 
yaşamının en önemli renklerinden biri olan Boşnakların en yoğun olarak ikâmet 

                                                 
3 İzmir’e yapılan Boşnak göçleri ile ilgili detaylı bilgi için bakınız:  
   https://www.youtube.com/watch?v=Ji860WvFYUg, Erişim: 30. 10. 2014. 
4 İzmir’de ikâmet eden Boşnakların sayıları ve ikamet yerleri ile ilgili detaylı bilgi için 

bakınız: İzmirli Boşnaklar Belgeseli: https://www.youtube.com/watch?v=8bdr0oJatCc, 
Erişim tarihi: 01.11.2014.  



KÜLTÜR EVRENİ - UNIVERSE OF CULTURE - ВСЕЛЕННАЯ КУЛЬТУРЫ 
 

 
 
130 

ettikleri yerlerin başında İzmir’in Bornova, Çamdibi, Altındağ, Buca, Pınarbaşı, 
Gaziemir ve Sarnıç bölgeleri yer almaktadır. Balkan kültürünü ve de özellikle bir 
arada yaşama tecrübesini İzmir’e taşıyan bu Balkan topluluğu, büyük bir medeniyet 
mirasının da taşıyıcısı konumundadır.5 İzmir Balkan göçmenleri arasında önemli 
bir yere sahip olan Boşnakların, İzmir’e yaptıkları göçlerin ilk başlangıç zamanı, 
1878 yılında imzalanan Berlin Antlaşmasına kadar uzanmaktadır. Berlin Antlaşma-
sıyla beraber, yönetimi Avusturya-Macaristan devletine, mülkiyeti ise Osmanlı 
Devletine bırakılan Bosna Hersek, bu dönemden sonra göçün başladığı bir bölge 
olmuştur. Berlin antlaşmasından sonra Boşnaklar bu durumu kabullenememişler ve 
bu tarihten sonra “ana vatan” diye tabir ettikleri Anadolu topraklarına doğru göç 
etmeye başlamışlardır (Çavuşoğlu, 2007: 127). Boşnaklar için Anadolu, Türk me-
deniyetinin, geleneklerinin, göreneklerinin ve de dinlerinin merkezî noktasıydı. Bu 
yüzden de göçlerini Batı yerine Doğu’ya yapmışlardır. 

Osmanlının bölgeden çekilmeye başlamasından sonra, Sırpların bölgede inti-
kam hırsıyla Müslümanları rahatsız etmesi ve katletmeye başlaması, bu göçlerin 
yönünün Anadolu’ya doğru olmasında önemli bir etken olarak görülmektedir. Boş-
nakların, Türk bayrağı altında dinlerini özgürce yaşama istekleri yine göçün önemli 
nedenleri arasındadır. Arazileri ve yaşam hakları ellerinden alınan Boşnaklar, Tür-
kiye topraklarını yeni vatan olarak görmüş ve asla geriye dönmeyi düşünmemişler-
dir. Köklerinden ve vatanlarından zorla kopartılan Boşnaklar için, bu süreçten son-
ra göç, acının, kederin, hüznün ve gözyaşının diğer adı olmuştur.Deniz, tren ve 
kara yoluyla Anadolu topraklarına yapılan bu göç dalgası sonucu Boşnakların bü-
yük kısmı Adana, Urfa, Maraş, Konya, Bursa, Sivas, Trabzon, Rize, Erzurum, Sa-
karya, Yozgat ve İzmir gibi şehirlere yerleştirilmiştir. 1911 ve 1950 arası Türki-
ye’ye gelen Boşnakların büyük bir kısmı, devletin iskân politikası gereği, boşaltılan 
Rum ve Ermeni köy ve kasabalarına iskân edilmişlerdir. 1950’li yıllarda, Yugos-
lavya’da komünist rejimin baskısı sonucu birçok Boşnak yine ana vatan olarak 
gördükleri Türkiye’ye göç eder (Çavuşoğlu, 2007: 123). Bugün, İzmir 
Çamdibi’nde ikâmet eden Boşnakların büyük bir çoğunluğu, bu dönemde buraya 
göç etmişlerdir. Dillerini birinci, ikinci hatta bazı ailelerde hâlâ üçüncü kuşakta 
muhafaza etmiş Boşnak ailelerin sayısı pek de az değildir. Göç hikâyeleri ve Bos-
na’dayken hangi sülaleye mensup oldukları bilgisine sahip olan Boşnaklar bu yön-
leriyle, geçmişe ait hatıralarını taze tutma ve İzmir’in Çamdibi semtine taşıdıkları 
kültürel belleklerini yaşatma gayreti içerisinde oldukları gözlemlenmiştir.              

Kız İsteme 
Çamdibi’nde yapılan alan çalışmasında, kaynak kişilerle yapılan görüşmelerde, 

Bosna’dan gelen ilk kuşak arasında, Boşnak olmayanlardan kız alınıp yine kız ve-
rilmediği bilgisine ulaşılmıştır (K.K. Rabia Dündar; Mehmet Çankaya). Ailelerin 
bu ilk göç döneminde, Boşnak gelin ya da Boşnak damat tercihi konusunda olduk-

                                                 
5 İzmir’de yaşayan Boşnaklarda göç süreci ve gelenek ve göreneklerle ilgili daha de-

taylı bilgi için bakınız: https://www.youtube.com/watch?v=8bdr0oJatCc, Erişim: 30. 10. 
2014.  
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ça katı bir tavır sergiledikleri ve bu tavırlarını ikinci kuşak üzerinde de ısrarla sür-
dürdükleri bilgisi, Boşnakların evlilik konusunda, kendi kültürel kimliklerini muha-
fazaya dönük bir refleks geliştirdikleri görüşünü doğrular niteliktedir. Bu durum ilk 
zamanlar Çamdibi’ndeki Boşnaklar arasında katı bir kuralken, günümüzde Boşnak 
olmayanlarla yapılan evliliklerde bir artış olduğu gözlemlenmiştir. Fakat kaynak 
kişilerle yapılan görüşmelerde, gelin ve damadın Boşnak olması hâlâ bir tercih 
sebebi olarak görülmektedir (K.K. Nuriye Kızılata; Orhan İpekli). İzmir kent ya-
şamına entegre olan Boşnak ailelerin, özellikle son dönemde gençlerin evlilik ko-
nusundaki tercihlerine daha ılımlı bir tavır gösterdikleri gözlemlenmiştir. Boşnak-
larda kız kaçırılması olayı özellikle kız tarafı için hoş olmayan bir durum olarak 
görülmektedir. Bu yüzden kız, Boşnak olmayan bir damat adayı konusunda ısrarcı 
olursa, aile bu durumu anlayışla karşılamaya çalışır ve damat adayının Boşnak 
olması konusunda direnmez (K.K. Ceylan Ahıskal). 

Çamdibinde yaşayan Boşnaklarda, beşik kertmesi, akraba ve sütkardeşle ev-
lenme şeklinde bir evlilik uygulaması yoktur. Boşnaklar tek eşlilik hususunda çok 
hassasiyet göstermektedirler (Alparslan, 2008: 119). Geçmiş dönemlerde erkekler-
de evlenme yaşı genellikle 20-25 arası, kızlarda ise genellikle 19-22 arasında iken; 
bugün için bu yaş kızlarda 20-27, erkeklerde ise 25-30 arasında değişmektedir 
(K.K. Arzu Kızılata). Evlilik yaşına geldiği halde evlenemeyen gençlerin kısmeti-
nin açılması için bir ağzı dualıya gidilip kişinin yıldıznâmesine baktırılması, Boş-
naklarda sıkça karşılaşılan bir durumdur (K.K. Ceylan Ahıskal). Evlilik çağına 
gelmiş Boşnak erkekleri için annenin, teyzenin ya da yakın akrabanın çevreden 
namuslu, dürüst, hünerli ve saygılı bir gelin adayını araması ve bu adayı damat 
adayı ile tanıştırması, görücü usulü evliliğe güzel bir örnek teşkil etmektedir. Boş-
naklar, kızlarını verecekleri damat adayının soyuna, kimlerden olduğuna çok dikkat 
etmektedir. Zira ailesi iyi olan gencin, kendisinin kötü olması düşünülemezdi (K.K. 
Mehmet Çankaya; Orhan İpekli). Bugün için görücü usulü evlilik Boşnaklar ara-
sında çok yaygın olmasa da, hâlâ bazı ailelerin bu geleneği sürdürdüğü bilinmekte-
dir. Eskiden, gençler anne ve babalarına evlenme isteklerini söyleyemezken, gü-
nümüzde, gençler daha çok kendi aralarında anlaşıp bu durumu aileleriyle paylaşa-
rak onların da onayını almak suretiyle evlilik kurumuna ilk adımlarını atmış olurlar 
(K.K. Arzu Kızılata; Ceylan Ahıskal; Burak Çankaya). 

Kız istenmeden önce erkek tarafından anne, teyze ya da hala, karşı tarafın da 
niyetini anlamak, bir diğer tabirle ifade edilecek olunursa, ağız yoklamak, ailenin 
durumunu görüp kızı tanıyabilmek için gelin adayının evine ziyarete giderler. Kızın 
evliliği düşünüp düşünmediği, ailenin niyetinin ne olduğu anlaşılmaya çalışılır. İki 
taraf da birbirinden memnun kalırsa, kız tarafından, kızı istemek için müsait bir gün 
istenir. Boşnaklar kız istemek için genellikle Perşembe gününü tercih etmektedir 
(K.K. Mehmet Çankaya; Orhan İpekli). Kızın ailesinin belirlediği güne sadık kalı-
narak, erkek tarafı kızı istemeye gider. Erkek tarafı, babaanne, dede, anne, baba, 
amcalar, halalar, varsa kardeşlerle birlikte çiçek ve çikolata alarak kız evine gider 
(K.K. Nuriye Kızılata). Bu aile büyüklerinin, özellikle de kız ve erkek taraflarında-
ki erkeklerin ilk karşılaşması olacağı için, kız tarafı, oğlan tarafını en iyi şekilde 
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karşılamaya çalışır ve onlara ikramlarda bulunur.6 Bu ikramlar genellikle gelin ve 
arkadaşları tarafından hazırlanır. Evlenecek olan kız, bu şekilde maharetini de ser-
gilemiş olur. Boşnaklarda kahveyi gelin adayı dağıtır. Kızın ikram edeceği kahve 
bu açıdan da çok önemlidir. Özellikle damada ikram edilen kahveye eskiden bol 
şeker katılırken, günümüzde damadın, kızın hatırına, her zorluğa katlanıp katlan-
mayacağını görmek için kahvesine tuz katılmaktadır. Ayrıca kahveyi alan oğlan 
tarafından biri, kahve tepsisine para bırakır (K.K. Ceylan Ahıskal). Boşnaklarda 
eskiden, kızı istemeye giden ailedeki tüm erkekler kızın tepsisine para bırakırmış 
(K.K. Mehmet Çankaya). 

Gelin adayı kahveleri dağıttıktan sonra, arkasını aile büyüklerine dönmeden ge-
ri geri odadan ayrılır. Hemen arkasından, erkek tarafından hatırı sayılır aile büyüğü, 
kızı, “Allah’ın emri ve peygamberin kavliyle, kızınızı oğlumuza zevceliğe istiyo-
ruz” diyerek kız tarafından ister. Gençler daha önceden kendi aralarında anlaşmış-
larsa, kız tarafından hatırı sayılır aile büyüğü, “Gençler tanışmışlar, birbirlerini 
sevmişler, bizlere de büyük olarak, kısmetse olur demek düşer!” diyerek kızı ver-
miş olur (K.K. Aliye Kaya; Ahmet Turan Çankaya; Cemal Dündar). Kız ilk önce 
kayın pederinin elini alarak öper. Boşnaklarda el verilmez, alınır. Alınan el, çeneye, 
buruna ve alına koyulur. Bu, oğlan tarafının gönülde ve baş üstünde tutulacağına 
dair bir işarettir (K.K. Ceylan Ahıskal). Görücü usulü evliliklerde kız tarafı, bazen 
birkaç isteme merasiminden sonra kızlarının evliliklerine razı olmaktadır. Bu süre-
de tüm aile bireylerinin görüşü alınır ve kıza bu işe gönlünün olup olmadığı soru-
lur. Kız, istiyorum ya da istemiyorum şeklinde bir yanıt vermez. Eğer istiyorsa, siz 
bilirsiniz der; istemiyorsa sessiz kalır. Tüm aile bireyleri bu evliliğe rıza gösterirse, 
oğlan tarafına bir bohça içerisinde bir havlu gönderilir. Oğlan tarafı da bir sevinç 
ifadesi olarak havluyu getiren kişiye “bahşiş” verir. Bu havlu, “Kızımızı size ver-
dik!” anlamına gelmektedir (K.K. Ceylan Ahıskal; Songül Göher). 

Söz 
Kız isteme merasiminden sonra, kısa bir süre içerisinde gençler arasında söz 

yapılır. Bazı aileler söz ve nişanı bir arada da yapmaktadır (K.K. Gülşen Aktaş; 
İsmet Kaya). Söz, gençlerin ailelerinin bu birlikteliğe razı olduklarının çevreye 
duyurulması işlevini yerine getirmektedir. Kız tarafı söz için bir gün tespit eder. 
Söz merasimi genellikle ev ortamında yapılır. Söz, nişandan ayrı yapılıyorsa alış 
verişe çıkılır ve kıza söz gecesi giyinebileceği bir elbise alınır. Söz gecesi kız ve 
erkek tarafı bir araya gelerek aileler arası bu beraberliği kutlarlar. Misafirlere, kızın 
ve annesinin hazırlamış oldukları geleneksel Boşnak yemekleri ikram edilir. Aileler 

                                                 
6 Kız tarafının, oğlan tarafından gelecek kişi sayısını öğrenmek istemesinin sebebi, her 

misafir için hediye bohçası hazırlayacak olmasıdır. Bu bohçada genellikle gömlek, havlu, 
atlet vb. hediyeler bulunmaktadır. Kız istendikten sonra misafirler yolcu edilirken bohçalar 
verilir. Günümüzde bu âdet; kızın istendiği geceden sonraki günlerde kızın kayınbabası ve 
kaynanasını ziyarete, “el öpmeye” gittiği zaman hediyelerin teslim edilmesi şeklinde de 
sürdürülmektedir (K.K. Mehmet Çankaya; Ceylan Ahıskal). 
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eğer sözle nişanı bir arada yapıyorlarsa bu gecede gençlere sözün ya da nişanın bir 
nişanesi olarak yüzük takılmaktadır (K.K. Neslihan Ayva; Osman Dündar).    

Nişan 
Sözden birkaç ay sonra da nişan töreni yapılır. Dünürler bir araya gelerek bir 

nişan tarihi tespit ederler. Nişan töreni ve nişana hazırlık aşaması kız ve erkek tara-
fının birbirini tanıması için önemli bir süreç olarak görülmektedir. Nişandan önce 
oğlanın annesi, kızın teyzesi, halası, kız ve oğlan hep beraber nişan hazırlıkları için 
alış verişe giderler. Çamdibi’ndeki Boşnaklar, alış veriş için genellikle tarihî 
Kemeraltı Çarşısı’nı tercih etmektedirler (K.K. Osman Dündar; Songül Göher; 
Fatma Çankaya). Kız ve oğlana yüzük alınır. Kız tarafı erkeğin, erkek tarafı da 
kızın masraflarını karşılar. Nişanda ve sonrasında kullanılmak üzere elbise, ayak-
kabı ve kişisel bakım ürünleri alınır. Ayrıca, erkeğin ve kızın ailelerine de hediye-
likler alınır. Alınan hediyelikler, tepsilerde ya da özel kutularda süslenerek karşılık-
lı olarak kız evinden oğlan evine ve oğlan evinden de kız evine götürülür. Kız ve 
oğlan tarafından bayanların katıldığı ve adına “nişan bohçası” adı verilen bu mera-
simde gelen hediyeler eve gelen misafirlerin de görebileceği bir köşede sergilenir 
(K.K. Güler Dündar; Fatma Çankaya; Fazilet Baysal). Ziyaretlerde gelen misafirler 
bu evliliği “hayırlamak” için kız ve oğlan için hediye getirirler (K.K. Fatma Çan-
kaya). 

Nişan merasimi genellikle kız tarafının evinin önünde7 ya da yine kız tarafınca 
tutulan bir salonda yapılır.Nişan töreni taraflarca evlilik öncesi en önemli aşama-
lardan biri olarak görülmektedir. Nişan eğer ev ortamında yapılacaksa oğlan tara-
fından yakın akrabalarla kız evine gidilir ve nişan merasimi gerçekleşir. Nişan günü 
kız ve erkek daha önce alış verişte aldıkları kıyafetlerini giyinirler. Bu günde kız ve 
varsa kız kardeşleri kuaföre gidip saçlarını yaptırarak süslenirler. Kızın annesi ve 
yengeleri de akşam gelecek misafirler için ikramlıklar hazırlar. Nişan genellikle 
akşam vakitlerinde yapılır. Kız ya da erkek tarafından hatırı sayılır bir büyük tüm 
aile huzurunda küçük bir konuşma yaptıktan sonra gençlerin yüzüklerini takar ve 
yüzükleri birbirine bağlayan kurdeleyi keser. Oğlan tarafından biri ya da damat 
adayı, kurdele ve yüzüğün bulunduğu tepsiyi taşıyan kızın kardeşine ya da akraba-
sına bahşiş verir (K.K. İsmet Kaya; Nuriye Kızılata). Hayır, dualarla aile büyükle-
rinin eli öpülür. İkramlıklar dağıtılır. Daha önce de ifade edildiği gibi, nişan, kız ve 
oğlanın ve de tarafların ailelerinin birbirini tanıması için bir fırsat, düşünme ve 
düğüne hazırlık dönemidir (K.K. Saadet İsenç; Zeynep Alumert). 

Kaynak kişilerle yapılan görüşmelerde sonucunda edinilen bilgilere göre, özel-
likle birinci ve ikinci kuşak Boşnaklar arasında, nişanla düğün arası çok uzun tu-
tulmaz ve bu süre zarfında gençlerin çok görüşmesi, özellikle de kız tarafınca çok 
hoş karşılanmazmış (K.K. Mehmet Çankaya; Orhan İpekli). Bugün için bile bu 
geleneği sürdüren aileler olmakla beraber, gençlerin nişanlılık döneminde, çok 

                                                 
7 Boşnakların İzmir-Çamdibinde kız evinin önünde yapılan nişan töreni için bakınız: 

https://www.youtube.com/watch?v=qRlEdy-43oc, Erişim tarihi: 30. 10. 2014.  
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olmamak kaydıyla, görüşmesinde bir mahsur görmeyen ailelerin de sayısı az değil-
dir (K.K. Aliye Kaya). Düğünün iki bayram arasında yapılmamasına dikkat edilir. 
Kız, Ramazan bayramında nişanlı ise, kıza bilezik takılır. Yine nişanlılık dönemi 
kurban bayramına denk gelirse, oğlan tarafı kız tarafına bir koç hediye eder. Bu 
adet Çamdibi’ndeki tüm Boşnaklarda yaygın olmasa da, bazı ailelerin hediyeleşme 
hususuna dikkat ettikleri gözlemlenmiştir (K.K. Fatma Çankaya). Boşnaklarda 
başlık parası yoktur, ama kız tarafı oğlan tarafına, “Kız artık sizin kızınız, düğünde 
ne takarsanız artık o sizin şerefiniz!” diyerek kıza takılacak altının miktarını oğlan 
tarafına bırakır (K.K. Rabia Dündar). 

Çeyiz Serme 
Düğün tarihi belirlendikten sonra, oğlan tarafı bir ev tutar. Çiftin yeni evleri kı-

zın annesine yakınsa çeyiz yeni evde serilir. Fakat tutulan ev kızın annesinin evine 
uzaksa, kızın çeyizi annesinin evine serilir. Kız tarafının çeyizi görmesi için özel-
likle böyle yapılır (K.K. Fatma Çankaya). Boşnaklar için çeyiz çok önemlidir. 
Özellikle kız çocuğu olan her Boşnak aile, kız çocuğunun dünyaya gelmesinden 
itibaren çeyiz düzmeye başlar. El işi danteller, havlu kenarları, işlemeler ve yatak 
örtüleri Boşnak çeyizlerinde önemli bir yer tutmaktadır (K.K. Güler Dündar). Daha 
önceden de ifade edildiği gibi, çeyiz çiftin yeni evinde serilecekse, oğlan tarafı, 
arabalarla, davul ve zurna, kimi zaman da trompet, akordeon ve trampet eşliğinde 
kızın evine çeyizi almaya gelir. Çeyiz kız ve erkek tarafından arabaya yüklenirken, 
evin önünde geleneksel Boşnak müzikleriyle halay çekilir (K.K. Ceylan Ahıskal). 
Kızın sandığı, erkek tarafına hemen verilmez. Kız tarafından evlenmemiş genç bir 
kız sandığın üstüne oturur ve erkek tarafından iyi bir bahşiş almadığı sürece de 
sandığın üstünden kalkmaz (K.K. Fatma Çankaya; Songül Göher). Arabaya yükle-
nen kızın çeyizi arabalardan oluşan konvoy eşliğinde çiftin yeni evine getirilir. 
Daha önceden özenle paketlenen ve süslen çeyizler yine özenle açılarak evin salo-
nunda sergilenir. Komşular, akrabalar ve çeyizi görmek isteyenler evi ziyarete ge-
lirken kızın çeyizi için küçük hediyeler getirirler. Çeyiz bir iki hafta gelenlerin 
görmesi için sergilendikten sonra yeni çiftin evine yerleştirilir (K.K. Arzu Kızılata).                

Kına Gecesi 
Kına gecesi günü, gelin evinde büyük bir telaş ve heyecan vardır. Uzak yoldan 

gelen misafirler ağırlanır. Kına gecesi için eğlenceye gidilmeden önce misafirler 
gelin evine gelerek yemeklerini yerler. Boşnak böreği, biryan en çok yapılan ye-
meklerdendir. Gelinin ve damadın hazırlanmasında “cever” ve “yenceler” yardımcı 
olur (K.K. Mehmet Çankaya; Ceylan Ahıskal). Kına günü, oğlan tarafının yakınla-
rı, cever ve yengeler kız evine gelirler. Yenceler eve ilk geldiğinde evin kapısından, 
oturdukları koltuğun ayakucuna kadar kumaş sererler. Gelin, o kumaşı sağ elinden 
alıp sol koluna koyarak, katlaya katlaya gelir ve kumaşın bittiği yerdeki kişiden 
başlayarak, sırayla herkesin elini öper.  Sonradan yeniden yere serilen bu kumaşın 
üstünde gelin yavaşça yürür ve başına al duvak takılır (K.K. Fatma Çankaya). De-
rin bir tas suyun içine cever bir yüzük bırakır. Gelin, bu yüzüğü bulur alırsa parma-
ğına takar, cever de düğün günü yeni bir yüzük takmak zorunda kalır. Eğer bula-
mazsa tastaki yüzüğü düğün günü cever takıda takar. Bu yüzüğe “napirski döver” 
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denmektedir (K.K. Ceylan Ahıskal).Cever geline yüzüğü takarken, gelin onu kan-
dırıp yüzüğü yanlış parmağına takmasını sağlarsa, cever bu dalgınlığının bedeli 
olarak geline ikinci bir yüzük almak zorunda kalır (K.K. Mehmet Çankaya). 

Kına gecesi, hüzün ve mutluluğun bir arada yaşandığı bir gündür. Kına gecesi, 
bazen kız tarafının kapısının önünde, bazen de bir düğün salonunda yapılır. Kına 
gecesi, eskiden sadece bayanlara yapılırken, şimdi erkekli bayanlı karışık olarak 
yapılmaktadır. Oğlan evinden gelen misafirler karşılanır ve arkasından eğlenceler, 
oyunlar, başlar. Oyunlar çoğunlukla halay şeklindedir. Boşnaklar bu halaylara 
“kolo” demektedir (K.K. Mehmet Çankaya; Ceylan Ahıskal). Boşnak erkekleri 
kasap havasını oynamayı çok severler. Gecenin en hüzünlü anlarından biri de baba 
ve kızın dansıdır. Baba dansın sonunda, kızını gelin etmenin verdiği mutluluk ve 
hüzünle kızına sarılır ve gözyaşlarını tutamayarak ağlar. Bu durum gecede bulunan 
tüm akraba ve konukları hüzünlendirir.  Oyunlar, eğlenceler bir süre devam ettikten 
sonra sıra “kına yakma” merasimine gelir. Gelin kınalığını çıkarıp “dimija” adı 
verilen geleneksel Boşnak şalvarı giyer. Başına al duvak örtülür.Daha önce Boş-
nakların geleneklerinde olmayan ama bugün geleneklerine girmiş olan içi şeker ve 
bozuk para ile dolu testiyi gelin yere atarak kırar (K.K. Ceylan Ahıskal). 

Gümüş veya bakır tas içinde, gelinin akrabalarından evliliği, geçimi güzel, ba-
şından ayrılık geçmemiş, annesi, babası sağ olan bir kadın tarafından kına karılıp 
üzerine mumlar dikilir. Bütün genç kızlar, kına halayına katılır. Gelin tarafı, kınaya 
kalkanların boyunlarına yemeni takar. Halay çekildikten sonra sahnenin ortasına bir 
sandalye çekilip gelin oturtulur. Kınayı karan kişi, kınayı yakmak için gelir. Dama-
dın annesi, gelinin avucuna altın koymadan gelin avucunu açmaz. Kayınvalide 
altını koyar, gelin avucunu açar ve kınası yakılırken etrafını saran genç kızlar ve 
bayanlar ilahiler, türküler söyleyerek gelini ağlatmaya çalışırlar (K.K. Ceylan 
Ahıskal). En çok gelinin annesi ağlar. Gelin de ailesinden ayrılacağı için çok hü-
zünlenir ve o da ağlar. Eğlenceler devam eder. Gecenin sonunda eğlenceler bitince, 
damat tarafı evlerine geri dönerler. Gelin tarafının yakın arkadaşları ve yakın akra-
baları gelin evinde eğlenceye devam ederler. Kız tarafı, gecenin geç saatlerinde 
kızın kınasını yıkamak için, davul eşliğinde erkek tarafının evine gider.8 Damat 
gelinin kınasını yıkadıktan sonra şerbetler dağıtılır ve herkes evine geri döner (K.K. 
Ceylan Ahıskal; Burak Çankaya). 

 
Düğün 
Kız beğenme, görücülük, dünür, söz kesme, nişan, düğün hazırlıkları, çeyiz 

serme, kına gecesi derken sıra asıl güne, düğün gününe gelir. Erkek evinde düğüne 
                                                 

8 Kız tarafı, kına gecesi eğlencesi bitiminde oğlan evinin önünde, oğlanın annesine ait 
bir şalvarı yakarak etrafında dans ederler. Bu âdete “ kaynana donu yakma” denir. Bu âdet 
Boşnaklar arasında çok yaygın olmasa da, bazı gelin adaylarının bu geleneği sürdürdüğü 
gözlemlenmiştir. Yaptığımız alan çalışmasında bu âdetin Bulgaristan’dan gelen soydaşla-
rımız ve Makedon Türkleri arasında yaygın bir gelenek olduğu tespit edilmiştir (K.K. Cey-
lan Ahıskal).  
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5-6 gün kala, misafirler ve komşular toplanmaya başlar. En yakın mesafeden en 
uzak mesafeye kadar bütün akrabalar toplanır. Yemekler pişirilip birlikte yenir. 
Düğün gününe kadar her gece çalgılı eğlence yapılır. Bu âdete Boşnakçada 
“Şednitza” denmektedir. Bu âdet günümüzde de hâlâ aynı şekilde sürdürülmektedir 
(K. K. Mehmet Çankaya; Nuriye Kızılata; Aliye Kaya; Fatma Çankaya; Songül 
Göher).Düğün alayı, genellikle çok kalabalık olur. Gelin almaya gelenlere 
“svatovi” denir. Bu alayın başındaki en yaşlı heyet üyesine “stari svat” denir. Ge-
lin, babası tarafından dualar ve tekbirlerle erkek tarafına teslim edilir.9 Kornalar 
çalınarak gelin damadın evine götürülür. Kayınvalidesi inançlı ve bereketli olması 
için gelinin bir kolunun altına Kur’an, diğer kolunun altına da ekmek verir. Gelin 
kapının önüne geldiğinde dili tatlı ve geçimi uyumlu olsun diye duvağı açılarak 
ağzınabal ya da şeker sürülür. Gelin içeriye alındığında ise doğurgan olması ama-
cıyla kucağına bebek verilir (K.K. Ceylan Ahıskal; Saadet İsenç; Gülşen Aktaş). 
Bu bebeğe “nakonçe” denilir (K.K. Ceylan Ahıskal). Gelin bu bebeği kucağında 
döndürür. 

Çiftler biraz dinlendikten ve de son hazırlıklarını yaptıktan sonra düğün salo-
nuna gidilir. Nikâh bazen düğün günü düğün salonunda, bazen de düğünden bir kaç 
gün önce nikâh salonunda gerçekleşir. Daha sonra eğlenceye başlanır. Boşnak dü-
ğünlerinin en önemli özelliklerinden biri, hemen hemen her düğünde icra edilen, 
daha önce de ifade edildiği gibi adına “kolo” denilen halayların herkes tarafından 
çok sevilmesidir.10 Boşnak düğünlerinde halay, toplumsal dayanışmanın ve bir 
noktada bir göçmen grubu olarak Boşnakların kader birlikteliklerinin en güzel ifade 
biçimlerinden biridir. Halaya katılanlar arasındaki uyum, bunun en güzel gösterim-
lerindendir. Düğünlerde icra edilen müzikler ve danslar hem Anadolu düğünlerin-
den hem de bugün için bile Bosna’da yapılan Boşnak düğünlerden izler taşımakta-
dır. Boşnaklar sevdalinkaları çok severler. Bugün için bile sevdalinkalar Bosna 
Hersek’te ve neredeyse tüm Balkanlarda çok popülerdir (İyiyol ve Ćatović, 2012: 
246; Arslan ve Şaşmaz, 2012: 71). Boşnak düğünlerinde icra edilen müzikler ara-
sında “sevdalinkalar” hep bir ağızdan söylenir.11 Bu durum, Çamdibindeki Boşnak-

                                                 
9 Eskiden, cever ve yencelerin görevi gelini bütün gece takip etmekti. Eğer kız tarafın-

dan biri ceverin dalgınlığından yararlanıp gelini bir odaya kitlerse, ceverden istediği mik-
tarda para veya altın isteyebilirdi. Cever de kendi dalgınlığının cezası olarak bu isteği yeri-
ne getirirdi. Bu adet gereği, cever sabaha kadar uyumadan nöbet bile tutabilirdi. Gelini 
düğün sabahı hazırlayan, yüzüğünü duvağını takan ve evden çıkaran kişiye “prestenski 
cever” (ilk sağdıç) adı verilirdi (K.K. Mehmet Çankaya; Ceylan Ahıskal). 

10 Boşnakların düğünlerinde ve de eğlencelerinde sıkça icra ettikleri ve adına “kolo” 
denilen halay için bakınız:https://www.youtube.com/watch?v=_RLQVNYhNVY, Erişim 
tarihi: 01.11.2014; https://www.youtube.com/watch?v=YVKlBRuwnZo, Erişim tarihi: 
01.11.2014;https://www.youtube.com/watch?v=j3Hr67PcmFA, Erişim tarihi: 01.11.2014: 
https://www.youtube.com/watch?v=MRlrqoNpmWo, Erişim tarihi: 01.11.2014.  

11 Sevdalinka örneği için bakınız:https://www.youtube.com/watch?v=AZ7hYgJIDu0, 
Erişim tarihi: 01.11.2014.  
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ların, geleneklerini yaşatma ve de yeni geleneklere uyum sağlama kabiliyetlerini 
göstermesi açısından çok önemlidir.  

Pasta merasiminden sonra takı merasimi başlarken gelinin babası, kızın beline 
besmele ile kırmızı kuşak bağlayıp takısını takar ve böylece takı başlamış olur 
(K.K. Songül Göher; Osman Dündar; Fatma Çankaya). Misafirler sırayla takılarını 
takarlar. Düğün bittikten sonra misafirler evlerine dağılır. Gelin,  damadı ne kadar 
çok severse sevsin düğün bittiği zaman sanki hiç memnun değilmiş gibi ağlar. Ge-
linin annesi ve gelin sakinleştirilmeye çalışılır. “Hem ağlarım hem giderim!” sözü 
bu duruma güzel bir örnektir (K.K. Ceylan Ahıskal; Cemile Özbek). Daha sonra 
gelin ve damat evine gider. Boşnaklarda resmi nikâhın yanında dini nikâh da var-
dır. Hoca çağrılır ve çiftin dini nikâhlarını kıyar. Nikâh sırasında hoca geline veri-
lecek “mehir” bedelini sorar, erkek de tarla, para, altın olarak bir bedel vermeyi 
kabul eder (K.K. Mehmet Çankaya; Orhan İpekli). Nikâhtan sonra çiftlerin kalaca-
ğı gerdek odasına damat, sağdıcı ve yakın arkadaşları tarafından şakalaşarak, yum-
ruklarla sokulur. Gelinin annesi, gelin ve damadın yemesi için tavuklu pilav, bak-
lava ve çerez gibi yiyecekleri yengelerle gerdek odasına gönderir. Gelinin yanında 
yenge bulunur. Yenge, gelinle güveyi el ele tutuşturup gelini güveye teslim ettikten 
sonra oradan ayrılır. Güvey, geline yüz görünümlüyü takar ve beraber iki rekât 
namaz kılarlar (K.K. Ceylan Ahıskal). 

İkinci ve üçüncü kuşakla yapılan görüşmeler sonucu elde edilen bilgilere göre, 
gerdek gecesinin sabahı, bayanlar “gelin görme” adını verdikleri âdeti yerine geti-
rirlerdi. Bu âdet gereğince kız ve oğlan tarafından kadınlar müzik eşliğinde oynaya-
rak eğlenirler ve “gelin şerbeti” adını verdikleri şerbeti içerlerdi (K.K. Aliye Kaya). 
Bugün için bu geleneği yaşatan Boşnaklar olmakla beraber, bu geleneği anlamsız 
bulduğu için yerine getirmeyen çiftler de çoktur. Gelin düğünden sonra yakın bir 
tarihte kaynanası veya görümcesi tarafından akrabalara ev gezmesine götürülür. 
Gelinin gittiği evlerde âdet olarak geline şerbet ikram edilir. (K.K. Fatma Çankaya; 
Cemile Özbek) Bugün için bile kızın ve erkeğin aileleri, düğünden bir süre sonra 
gelin için mevlid okutur, yemek ve şerbet dağıtır (K.K. Mehmet Çankaya; Fazilet 
Baysal).12Gelin eskiden, düğün sonrasında kendi anne babasının evine yatılı kal-
maya giderdi. Bu âdete, “misafir etmek” anlamına gelen “ugosti” ya da “ugostiti” 
denmekteydi. Kız, gittiği zaman bir ay kadar kalırdı. Damadın eviyle gelinin evi 
dip dibe bile olsa bu âdet yerine getirilirdi.Bu adet günümüzde pek yaygın değildir. 
Geçmişte yapılmasının sebebi ise; gelinin kendi anne babasını sürekli göremeyecek 
olmasıdır. Bu yüzden eskiden yılda bir ay gelinin “ugosti” yapma izni vardı. Şimdi-
lerde, gelinler istedikleri zaman baba evini ziyaret edebildikleri için ayda sadece 

                                                 
12 Mevlit geleneğinin Boşnaklar arasında ayrı bir popülaritesi vardır. Mevlit, Hz. Mu-

hammet adına yazılmış eserlerdir. Süleyman Çelebi’nin yazdığı Türkçe Mevlit, sevincin 
göstergesi olarak; ev inşaatı başlangıcında ve bitiminde, bir yere taşınınca, çocuğun doğu-
munda, askere giderken ve bir murada ulaşıldığında okutulur. Mevlitlerde şerbet ve özel 
olarak yapılmış mevlit şekeri dağıtılır (Alparslan, 2008: 146). 



KÜLTÜR EVRENİ - UNIVERSE OF CULTURE - ВСЕЛЕННАЯ КУЛЬТУРЫ 
 

 
 
138 

birkaç gece kendi ailelerinin evlerinde kalmaktadırlar. (K.K. Mehmet Çankaya; 
Nuriye Kızılata; Fatma Çankaya; Dženita Ahmič). 

 
Sonuç ve Değerlendirme 
İzmir-Çamdibi’nde ikâmet eden Boşnakların halk kültüründe ele 

aldığımızevlilik geçiş merasimi konulu bu çalışmamızın sonucunda, şunları söyle-
mek mümkündür: Anadolu ve Balkan kültür coğrafyasının bir sentezi olan Boşnak-
lar, Anadoluya taşıdıkları kültürel yaratmalarının zenginliği, rengi ve dokusuyla 
birlikte önemli bir kültürel belleğin taşıyıcısı ve aktarıcısı konumunda olmuşlardır. 
İzmir-Çamdibi’nde yaşayan Boşnakların evlilik âdetleri bu bakımdan her iki kültü-
rün izlerini yansıtmaktadır. Geldikleri toprakların gelenek ve göreneklerini yeni 
yaşam alanlarına taşıyan Boşnaklar, bu yeni mekâna uyum sağlama sürecinde ve de 
ev sahibi toplumla kaynaşma noktasında, ev sahibi toplumun değer yargılarıyla 
uyum içerisinde olmuşlardır. Göçle gelen ilk kuşak arasında, hem Boşnak hem de 
Türk gelenek ve göreneklerinin izleri daha net takip edilirken, sonraki kuşaklarda, 
Boşnak kimliğine daha az vurgu yapıldığı gözlemlenmiştir. Bunda, sonraki kuşak-
larda, yeni mekâna uyum sürecinin daha rahat olması ve de iki toplumun değer 
yargılarının birçok noktada benzerlik göstermesi gibi nedenler etkili olmuştur. 

Birlikte yaşama kültürüne fazlasıyla sahip ve medenî bir topluluk olan Boşnak-
lar, İzmir-Çamdibi’ne taşıdıkları ve burada yeniden şekillendirdikleri, zenginleştir-
dikleri ve de güncelledikleri kültürel bellekleriyle, İzmir kent yaşamının önemli ve 
renkli sakinlerinden biridir. Göçle gelen topluluklarda yaşanan uyum sürecinde 
“kimlik” ve “aidiyet” en çok sorgulanan iki kavramdır. İzmir-Çamdibi Boşnakla-
rında ilk kuşaktan olanların kendilerini “göçmen” ve “Boşnak”, sonraki kuşakların 
da “Boşnak kökenli Türk vatandaşı” ya da “Türk” olarak ifade etme eğilimde oldu-
ğu gözlemlenmiştir. Boşnaklar bu yönleriyle, daha önce de ifade edildiği gibi, Tür-
kiye’yi yeni yurt edinmiş göçmen toplulukları içerisindeki en uyumlu milletlerden 
biridir. Boşnakların, Osmanlının devamı şeklinde algıladıkları Türkiye Cumhuriye-
tine bağlılıkları ve Türk dili ve kültürüne göstermiş oldukları iltifat neticesinde yeni 
yaşam alanlarında hiç de zorlanmadan hayata tutunabilmişlerdir. “Sizlerle kader 
birliği yaptık, bize Balkanlarda Türk derlerdi!” diyecek kadar Türk toplumunun 
değerleriyle bütünleşmiş nadir topluluklardan biri olan Boşnaklar, özellikle kültürel 
belleklerinin zenginliğiyle İzmir kent kimliğinin de oluşmasında önemli bir yer 
tutmaktadır. İzmir genelindeki düğünlerde, şenlik ve kutlamalarda, memleketi, yeri 
ve yurdu neresi olursa olsun, insanların Boşnak müzikleriyle coşması bunun en 
güzel örneklerinden biridir. 

Çalışmada, kimlik, kültürel bellek, kent yaşamı, değişim ve uyum ekseninde 
değerlendirilen İzmir-Çamdibi Boşnakların evlilik adetleri geçmişten günümüze 
kendi içerisinde zenginleşmiş, değişmiş ve de güncellenmiştir. Göçle gelen ilk ku-
şak arasında görücü usulü evlilik anlayışının yaygın olduğu, evlilik kararında anne, 
baba ve de aile büyüklerinin baskın olduğu ve yine kız isteme adetlerinde Boşnak 
kültürüne ait unsurların daha ağır bastığı tespit edilmiştir. Zaman içerisinde Boş-
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nakların, İzmir kent yaşamının ve kent yaşamındaki çok kültürlü yapılanmanın da 
tesiri ile evlilik örf ve adetlerinin, gelenek ve göreneklerinin zenginleştiği, değişti-
ği, güncellendiği ve de bazı adetlerin işlevini kaybederek unutulmaya başlandığı 
gözlemlenmiştir. İzmir-Çamdibi Boşnaklarında günümüzde, üçüncü ve dördüncü 
kuşak arasında gençlerin daha çok tanışarak evlenme kararı alma eğilimi gösterdiği 
gözlemlenmiştir. Bunun yanında hâlâ görücü usulü yoluyla evlilikler de mevcuttur. 
İzmir-Çamdibi Boşnaklarının kız isteme ve düğün merasimleri de bu değişim süre-
cinde farklılık göstermekle beraber tamamen de eski örf ve adetlerden bağımsız 
değildir. Düğün adetlerindeki geleneksel unsurların hâlâ yaşatılmaya çalışılması 
bunun güzel bir örneğidir. Çok kültürlü bir yapılanmada bu durum gayet normal 
hatta kaçınılmazdır. Entegre olmak için yapının uyumlu bir unsuru olmak gerektiği 
gerçeğini iyi bilen Boşnakların evlilik adetlerindeki bu değişim, kültürel belleğin 
kaybolmaya yüz tutması şeklinde değerlendirilmemelidir. İzmir kent yaşamına 
müzikleriyle, yemekleriyle, diğer kültürel zenginlikleriyle ve de entelektüel bakış 
açılarıyla kısacası yaşam biçimleriyle damgalarını vuran ve kültürel belleklerini 
yaşatma çabası içerisinde olan Boşnaklar, bu yönleriyle İzmir kent kimliğinin olu-
şumunda aslî unsurlardan biridir.  
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RESİMLER 

 
Resimler kaynak kişi Ceylan Ahıskal’ın arşivinden alınmıştır. 
 

 
Resim 1: Erkek tarafının söz ve nişan merasimi için kız tarafına aldığı hediyeler. 
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Resim 2: Oğlan tarafının, kız tarafının çeyizini almaya gelmesi ve kız evi önündeki 

çalgılı eğlence. 
 

 
Resim 3: Damat adayının, kızın çeyizini almak için, kız evinden izin istemesi. 
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Resim 4: Kızın çeyizinin, yeni evinde sergilenmek üzere arabaya yüklenmesi. 

 

 
Resim 5: Kızın kına gecesinde giyinmiş olduğu geleneksel Boşnak şalvarı. 
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Resim 6: Kız evinin önünde düzenlenen kına gecesinden bir kare. 

 
Resim 7: Kızın kaynanasına ait şalvarın yakılması. 
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Resim 8: Kına gecesi, kızın kınasının damat tarafından yıkanması. 

 
Resim 9: Kızın gelin olarak yeni evine gelmesi. 
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YASAKLI AVUSTURYA MİZAH DERGİSİ DER FLOH (PİRE)  
ÜZERİNE BİR İNCELEME 

-II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ (1876-1909)- 
 

A STUDY OF BANNED AUSTRIAN WEEKLY  
MAGAZINE OF HUMOUR AND SATIRE „DER FLOH“  -

ERA OF ABDULHAMİD II (1876-1909)- 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ НАД ЗАПРЕТНЫМ АВСТРИЙССКИМ 
ЮМОРИСТИЧЕСКИМ ЖУРНАЛОМ “DER FLOH” – ПЕРИОД 

ПРАВЛЕНИЯ АБДУЛХАМИДА II-го (1876-1909) 
 

Dr. Nihal Kubilay PINAR* 
 
Özet 
Der Floh (Pire) 1869 yılında Avusturya’da faaliyetlerine başlamış haftalık re-

simli mizah dergisi olup 1919 yılına dek yayımlanmıştır.Derginin bazı sayıları II. 
Abdülhamid Dönemi’nde sansüre uğramış ve yasaklanmıştır. Bu makalede 
DerFloh dergisinin yasaklı birkaç karikatürünü inceleyip, yorumlayacağız.  

Anahtar Kelimeler:Der Floh, II. Abdülhamid dönemi, Mizah, Yasak, Sansür 
 
Abstract: 
The Austrian illustrated satirical weekly "Der Floh" was founded in 1869 and 

published until 1919. Some issues of the magazine "Der Flor" were (1892-1899) 
censored and banned in the Ottoman Empire, -Era of Abdulhamid II (1876-1909)-. 
In thıs article, we try to interpret selected caricatures of the magazine “Der Flor”. 

Key Words: Der Floh, Era of Abdülhamit II, satire, weekly, magazine 
 
II. Abdülhamid döneminde “Der Floh” (Pire) adlı Avusturya mizah dergisinin 

1892 ile 1899 arasındaki çeşitli yayımlarının yine çeşitli nedenlerle sansüre uğradı-
ğını ve Osmanlı Devleti sınırları içerisinde yasaklandığını görüyoruz. Bu çalışma-
mızda, bahsettiğimiz zaman aralığından, daha çok II. Meşrutiyet Dönemi’nden 

                                                 
*Viyana Üniversitesi Öğretim Elemanı. Viyana/AVUSTURYA  
  (nkpinar@hotmail.com) 
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seçmiş olduğumuz birkaç karikatürü inceleyip, karikatürlerin yasaklanma nedenle-
rini tartışmayı deneyeceğiz.  

Aşağıda yer alan karikatür Avusturyalı karikatürist F. Graetz tarafından çizil-
miştir. Karikatür, onsekiz yaşındaki Sırp kralı I. Alexander Obrenović’in 1894 
yılında gerçekleştirdiği İstanbul ziyaretini konu almaktadır. Karikatür “„Alexander 
der Kleine in Istanbul“ (Küçük İskender İstanbul’da) başlığını taşımaktadır. Kari-
katürün resim altı yazısında: “Ziyaretçi: İşte nihayet burada bir kez olsun çocuk 
muamelesi görmeyeceğim, çünkü bana burada masumane bir ziyaret için izin ver-
miyorlar”1 ifadesinin yer almakta olduğunu görüyoruz.  

 
“Der Floh“ -Alexander der Kleine in Istanbul-  01.07.1894  

                                                 
1„Der Besucher: hierwerdeichendlicheinmalalskeinKindbehandelt, dennmangestattet 

mir nichteineharmloseBesichtigung“ 
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Sol alt köşede kısa bir diyaloga yer verildiğini görüyoruz: 
- Şuradakini tanıyor musun?  
- Yok, hayır, ama babası ile Paris’te tanışmıştık.2 
Bir pencere arkasından üç kadının erkek figürlere doğru ilgiyle baktığı izleni-

mini elde ediyoruz. Hemen bu pencerenin sol tarafında, duvarın üzerine yine başka 
bir metnin yerleştirilmiş olması dikkat çekiyor. Bu metinde, içeriye yalnız görevli-
lerin girebildiği iletisi verilmiş. 3 I. İskender’in (soldaki erkek figür) II. 
Abdülhamid (sağdaki figür) ile sohbet ettiği anlaşılıyor. Her ikisi de saraya ait olan 
gösterişli bir kapının önünde bulunmaktalar. Saray kapısının sol sütunlarının he-
men üzerinde bir balkon olduğunu ve bu balkonda iki kadının yer aldığını görmek-
teyiz. Karikatürde yer alan toplam beş kadının da bu iki erkek figürü izleyip, göz-
lemlediklerini fark ediyoruz.  

Karikatüre ait metinleri dört bölüme ayırmamız mümkün: 
1.) Balkonda duran iki kadın arasında geçen diyalog, yani:  
- Şuradakini tanıyor musun?  
- Yok, hayır, ama babası ile Paris’te tanışmıştık 
2.) Ziyaretçinin yani Sırp kralı I. İskender’in:  
“İşte nihayet burada bir kez olsun çocuk muamelesi görmeyeceğim, çünkü ba-

na burada masumane bir ziyaret için izin vermiyorlar” ifadesi, 
3.) Karikatüristin açıklama metni ya da başka bir deyişle karikatür başlığı: 
“Küçük İskender İstanbul’da” 
4.) Son olarak duvardaki plaka: 
“Yalnız görevliler girebilir” 
Karikatürist F. Graetz giriş kapısının hemen üstüne iliştirdiği altı köşeli yıldız 

aracılığıyla büyük olasılıkla binanın Yıldız Sarayı olduğuna dikkat çekmek istiyor. 
Duvardaki plaka (4. metin), Etraftaki kadınlar, karikatüre ait metinlerin toplamı 
yani mevcut tüm unsurlar ana figürlerin (Sultan II. Abdülhamid ve Kral I.İskender) 
Yıldız Sarayı’nın Harem girişinde olduklarını işaret ediyor diyebiliriz. 

Ve hareme girme hakkını taşıyan yegâne erkek Sultan II. Abdülhamid olduğu 
için ve evet “Küçük İskender” sultan tarafından “Adam” olarak kabul görüldüğün-
den, kendini gururu okşanmış hissetmekte ve erkeksi bir haz duymaktadır diyebili-
riz.  

Ben burada böyle bir yorumun isabet olacağı kanaatini taşıyorum: Artık o kü-
çük bir çocuk değildir ve yasak onun için yani erişkin ve erkek olarak kabul edili-
yor oluşunun bir onayıdır ya da belgesidir. Öte yandan karikatür, onsekiz yaşındaki 
Sırp kralının dönem Avrupası’nda önemsiz bir figür(an) olarak kabul edildiğinin 
                                                 

2–Kennstdu den da? – Nein, seinenVaterhabeich in Paris kennengelernt“ 
3„Der Eintrittist nur hier den Beschäftigtengestattet“. 
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iletisini de taşıyabilir. Karikatüristin “Büyük İskender” i “Küçük İskender” e dev-
şirmesinin, yani bir tür kelime oyununa başvurmasının nedeni I. İskender’in silik, 
önemsiz bir politik figür olarak kabul ediliyor oluşudur diye düşünebiliriz. Osmanlı 
Arşivinde yaptığımız araştırmalar sonucunda bu karikatür yakışıksız ve saygısız 
olarak nitelendirilerek Osmanlı’da yasaklanmıştır(Krşl. BOA, Dosya numarası: 
188, 8, Kod: HR.SYS).   

Şimdi inceleyeceğimiz bir diğer karikatür 1899 yılında Lacivon F tarafından 
çizilmiş. Karikatürün başlığı: “Mısırlı Köle!”4 

 
„Der Floh“ dergisinde 04.06.1899 tarihinde basılan karikatürün ana metni ise 

şöyledir:  
                                                 

4„DieägyptischeSklavin!“ 
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“Haşmetli köle taciri: Allah sizi cezalandıracak! Bakmak parayla değil ama 
eğer elle dokunmak istiyorsanız, öncesinde bedelini ödemek zorundasınız. Bu size 
birkaç meteliğe patlar.”5 Karikatür gerek karikatürde yer alan yarı çıplak kadın 
figürü gerek içeriğinden dolayı yasaklanmıştır (BOA, Dosya Numarası: 194, 76, 
Kod: HR.SYS). 

Ben “Mısırlı Köle!”adlı karikatürün oryantalist bir perspektiften çizildiği inan-
cını taşıyorum. Oryantalist kavramından da anladığım şey de pek tabi Edward Said 
ile örtüşmektedir. Birçok Avrupalı sanatçının resimlerinde doğulu kadın; cinsel bir 
obje, ilkel bir varlık ve itaatkâr olarak betimlenmiştir. Bu bağlamda karikatür or-
yantalist bir bakış açısıyla çizilmiştir diyebiliriz.   

 
Üçüncü ve son karikatürümüz „Der Floh“ un 25.12.1898 tarihli sayısında ba-

sılmıştır. 
Karikatür Osmanlı İmparatorluğu’nun Hırvatistan ve Yunanistan’a karşı olan 

ironik, politik eğilimleri konusunu işlemektedir. “Yıllık Politik Teftiş” “Politische 
Jahresrevue“ başlıklı karikatür diğer iki karikatürden farklı bir nedenle, yani politik 
gerekçelere dayanarak yasaklanmıştır (BOA, Dosya Numarası: 194, 22, Kod: 
HR.SYS).  

                                                 
5 Der großherliche Sklaven Händler: Allah straf `Euch! Anschau`n kost`t nichts, 

aberwennihrh and greiflich werden wollt, müsst Ihrvorher den Preis, den 
Siekostetbaarberappen.“ 
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Alkan’ın (2006, 318 f) da ifade ettiği gibi Sultan II. Abdülhamid ve Osmanlı 
Devleti batı karikatür dünyasında oldukça olumsuz ve ilkel motiflere başvurmak 
suretiyle tasvir edilmişlerdir. Ben de büyük ölçüde Alkan ile paralel düşünüyor ve 
dönem karikatürlerinin birçoğunun 19. ya da 20. yüzyılın realitesini yansıtmadığını 
düşünüyorum. Alkan, dönemin Avrupa karikatürlerinin büyük bir bölümünün Av-
rupa toplumunun kolektif bilinçaltını ve önyargıları yansıttığını düşünmektedir 
(Alkan,2006, 318 f).  
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GENÇLERİN AKTİVELERİ VE KÜLTÜREL DEĞERLER 
 

ЖАСТАР БЕЛСЕНДІЛІГІ ЖƏНЕ ОНЫҢ МƏДЕНИ 
ҚҰНДЫЛЫҚТАҒЫ ОРНЫ 

 
ACTIVITY OF YOUTH AND THEIR PLACE IN CULTURAL 

VALUE 
 

АКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ И ИХ МЕСТО В КУЛЬТУРНОЙ 
ЦЕННОСТИ 

 
Urikkul Duisenovha SANDIKBAYEVA*-Botagoz Maldibaevna 

AİTUAROVA** 
Aisha Karipzhanovna BEGALİYEVA***-Kuralai Dandibaevna 

ARYSTANBEKOVA**** 
 
 

Özet 
      Devlet politikası, gençlerin temel sosyo-kültürel gelişimi ülke. Siyaset gençle-
rin kendisini kuyrukta herhangi bir öncelik ülke. Vatanseverlik, ahlak, eğitim, me-
deniyet yıldır ülkemiz bu yüzden eğitmek olacak bizim temel değerleri ilk. 

 Anahtar Kelimeler:  Gençler, maddi ve manevi, sosyal ve kültürel değerleri. 
 
Түйіндеме 
        
Мемлекеттік жастар саясаты елдің əлеуметтік-мəдени дамуының негізі 

болып табылады. Жастар саясаты өз кезегінде кез-келген елдің басты 
басымдығы. Сондықтан еліміздің жастарын ұлтжандылыққа, адамгершілікке, 

                                                 
*  
**  
***  
**** El-farabi adindaki Kazak milli universitesi 
Yüksek okul öncesi eğitim verme fakültesinin doçenti, 
 felsefe ilimleri adayları. Almatı/KAZAKİSTAN 
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білімділікке, өркениеттілікке тəрбиелеу біздің ең басты 
құндылықтарымыздың бірі болмақ. 

 
Тірек создер:  Жастар,  материалдық  жəне рухани,    əлеуметтік-мəдени 

құндылықтар 
 
Summary 
The state policy of youth is a basis welfare development of the country. Policy 

of youth itself in turn any main priority of the country. To patriotism, moral, 
education, a civilization of years of our country The refore will bring up our main 
values the first. 

Key Words: Young people, material and spiritual, social and cultural values. 
 
Резюме 
Государственная политика молодежи является основой социально-

культурным  развитием страны. Политика молодежи сама в очереди любой 
главный приоритет страны. Патриотизму, нравственности, образованности, 
цивилизации лет нашей страны Поэтому воспитывать будет наших главных 
ценностей первое.  

Ключевые слова: Молодежь, материальный и духовный, социально-
культурные ценности. 

 
Gençlerin aktivitelerinin oluşumunda sosyal-medeni ön şartları ile gençler si-

yaseti ve onun medeni yönelimi hakkında bahsederek günümüz gençlerin aktivite-
lerinin sosyal-medeni değerlilik esaslarını özetleyip sonuca bağlayacağız. Günü-
müz gençlerin değerlilik yönü, Kazakistan Cumhüriyeti’nin sosyal ve medeni  siya-
setindeki önemli konularından biri olduğunu belirtmeliyiz. Cumhürbaşkanımız 
Nursultan Nazarbayev “Bağımsızlığımızın beş yılı” eserinde Soviyetler dönemin-
deki durumu açıklayarak halkın şimdi manevi-değerlilik bunalımına maruz kaldı-
ğını dile getirmektedir. (Nazarbayev N.  1996: 144- 145).  Toplumsal ilişkilerin, 
milli medeniyetin gelişmesi için ise Kazakistan gençleri üzerinde sosyal-değerlilik 
anlayışının oluşması oldukça önemlidir. Gençlerin sosyal-değerlilik yönüne tesir 
edecek birçok unsur vardır. Belirtecek olursak bunlar: gençlerin ilgileri, çevresi, 
dini anlayışı, halkın örf-adetleri (alışkanlıkları), devletin bakış açısı v.s. Şimdiki 
maddiyatçilik durumda, gençler arasında değerlilik anlayışı belli bir seviyede geri-
lediğini söyleyebiliriz. Bunun ilk sebebi olarak, gençlerin uygarlık, kültürel açısın-
dan asıl yoldan sapmalarını gösterebiliriz. Bununla beraber, kendimize ait medeni-
yetimiz ile değerlerimizi oluşturacak dalların gittikçe zayıflaması, milliyetimize 
(kültürümüze) alışık olmadığımız dış unsurların geniş bir şekilde dağılması da söz 
konusudur. Aslında devlet içinde uluslararası, dinlerarası, mezheplerarası sabitliliği 
ve dayanaklılığı korumak oldukça önemli meselelerdendir.  
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Bununla ilgili, bizim de hedefe aldığımız amaçlarımız bu olaya az olsa bile 
kendi payımızı eklemek, vatandaşlık görevimizi icra etmek, toplum karşısındaki 
sorumluluğumuzu yerine getirmektir. 

Günümüzde en önemli meselelerden bir tanesi – geniçlerimize bağımsızlık fik-
rini (duygusunu) aşılamaktır. Bilinçli genç nesil oluşturma amacıyla 
Cumhüriyetimiz gençlerin yeni siyasetini inşa etmekte, sosyal aktivite meselesiyle 
ilgili devlet bağımsızlığının güçlenmesi açısından gençlerin yeri ile rölüne oldukça 
önem vermektedir. Bu sırada, kazak gençlerinin milliyet ideolojisi oldukça yeterli 
değildir. Bunu dil, mantalite, din, örf-adet, kültür dallarında gösterdikleri münase-
betsizliklerinden fark edebiliriz. Onların bilinci şahsa aitlik (bencillik), zengin ve 
fakir psikolojisinden ötesine geçemeyecek durumda. Onları vatanperverlik ruhta 
eğitmemiz, değişik siyasi etkilerin altında kalmayacak şekilde yetiştirmemiz ge-
rekmektedir.  

Devlet siyasetinin ilk hedefi – gençlerin faaliyetlerinden, yenilikçi kuvvetinden 
toplumda öne sürülebilecek bir güç oluşturmaktır. “Mutlu bebek beşikte rahat yatar 
(gelişir)” (Bökeyhanov A  1994: 190) – diye toplumsal etkinliklere aktif olarak 
katılan Alihan Bökeyihanov, bağımsız ülkemizde ileri görüşlü nesli yetiştirmeye 
emek sarf etmemizi ilk hedefimiz olması gerektiğini dile getirmiştir. Şimdiki glo-
balleşme yaşamımızda kazak toplumu kendi dili ile mantalitesini, örf-adetini ve 
şuurunu  koruma altına alacak tüm imkanlardan faydalanması gerekmektedir. Bir 
ülke istikbalinin ne durumda olacağını, nasıl ilerleyeceğini belirleyecek olan o ül-
kenin gençleri olduğunun kimse yalana çıkaramayacaktır. Bundan dolayı gençlerin 
maddi ve manevi açıdan kamil olması bizim geleceğimizin güvenilir ve sağlam 
olmasını  demektir. Gençlerin manevi açıdan güçlü olarak yetişmeleri için sosyal-
medeni değerlerin etkisi, alacak yeri oldukça önemlidir. Hangi sahada olursa olsun 
gelecek neslin olgunlaşmasının temelini o ülkenin alışkanlığı ile değerleri  oluştu-
racak olursa, vatandaşın ülkesine, yurduna sadık olmasını sağlaması yeterli değil-
dir, ülkesi için üşenmeden gece günüz çalışmasını da aşılaması gerekmektedir. Bu 
sebeple, devletin de gençlerini göz ardı etmemesi gerekir. Gençler siyaseti,  “Kaza-
kistan Cumhüriyeti’nin devlet gençler seyasetinin Özeti” kaidesini esasa alarak, 
“gençlerin manevi ve bedeni sağlığı – devletin strateji sermayesi ile onun şuanki 
gelişiminin önemli unsuru” (Kazakistan Cumhüriyeti Devlet Gençler Siyasetinin 
Özeti, 1999) denilmiştir. 2004 senesinde kabül edilen “Kazakistan Cumhüriyetinin 
devlet gençlerinin siyaseti hakkında” kanunu da dikkate alınmalıdır. Bu, çocuklar 
ile gençlerin hukuki ve manevi değerleri gençleri halkının manevi medeniyetine 
yönlendirmesi, devletimizin tarihi geçmişini öğretmesi, toplumda hoşgörü ile barışı 
pekiştirmesi, genç neslin vatanı olan gurur (sevgi) duygusunu kazandırması gerek-
mektedir. Milliyetçilik, insanlık, ustalık, sorumluluk gibi özel haysiyetleri sahip-
lenmeye güç sarf etmek, Kazakistan gençlerinin amacı olması gereklidir.  

Bu geçici vakit durumunda gençler için en uzun ve yükü ağır şahsın hukuki-
dünya görüşü geniş olarak kendini geliştirmektir. Bu hususta beceriklilik ile özel 
haysiyetlerin gelişmesinin oluşma durumunda içinden kendi kendini ispatlama 
oluşur, hayati hedefleri  belirlenip sosyal önemi olan hedeflere ulaşmanın asıl yolu 
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olarak ele alınacak kendi kendini dışarıya ispatlama istikbali kuruldu. Kazak halkı-
nın eskiden süregelen, köklerinin dibi derinlere giden kendine has medeniyeti, o 
medeniyetin kendince gelişme yolu, asırlara dayanan kendi tarihi mevcuttur. 
(Murgabayeva A.S.  2006: 18)  Yeniden oluşum ile Kazakistan’ın bağımsızlığını 
kazanması gençlere yeni hoş “zaman kahramanı” – yani, farklı düşünen siyasi şa-
hıs, başarılı iş adamı veya siyasi aktivitelere katılabilen şahıs olma imkanını sundu. 
Devlet, okul, aile, siyasi liderler, dini kurumlar, resmi olmayan hareketler, öğrenci-
lik ve ilmi teşkilatlar, münakaşa külüpleri, çeşitli medeniyetler, hatta zamanlar 
birbirinden oldukça farklılıkları olan değerleri vaaz etmektedir. Gençlerin toplum-
sal-siyasi rolü geniş reformlar sırasında güçleneceği tüm halka aittir. Çünkü, genç-
lerin yeni duruma ayak uydurması veya yenilikçiliğe yönelmesi yüksek seviyede 
olduğundan dolayı toplumdaki değişikliklerden etkilenmemesi mümkün değildir.  

Bu sebeple gençlerin bilincindeki “değer” anlamını doğru bir şekilde oluştur-
mak, ülkenin geleceğini belirleyecek unsurların içinde olduğunu her zaman aklı-
mızda tutmamız gerekmektedir.   

Değer – sosyal şahısa lazım olan, önemliliği açıklanan kaide diyerek – 
(Nurmuratov S.E.  2000: 12) ele alınacak olursa, ahlaki değerler, terbiye, hukuk, 
işte bu genel kaidelere dayanacaktır. İnsanlar arasındaki ilişkileri, iletişimleri işte 
bu belirliyor. Buna bağlı olarak gençlerin alışmaları, sosyal korunmaları, emek, 
faaliyet ve medeni aktiviteleri devlet siyasetinin çemberi içinde gerçekleştirilmekte 
olan işlere yönelmesi gerekmektedir. Milletin kaderini kendi üzerine, sorumluluğu 
altına alan devlet, gençleri ilgilendiren ayrı, net bir görevler yüklemektedir. Genç-
lerin sosyalleşmeleri şimdiki toplumda gerçekleşmekte olan süreç dışında oluşa-
maz. Bu süreci bir sisteme oturtmak için, yeni devlet gençlerinin siyasetini derin 
bir şekilde geliştirmemiz gerekir. Bu ise toplumumuzun reform oluşumu civarında 
genç neslin piyasa ilişkisine erken ayak uydurmasını sağlayacaktır.  

Devlet gençler siyaseti ülkenin sosyal-medeni gelişiminin temeli olarak kabul 
edilir. Gençler siyaseti kendince herhangi bir ülkenin başta gelen üstünlüğü sayılır. 
Bu sebeple ülkemizin gençlerini vatanperverliğe, ınsanlığa, eğitime, kültürlü olma-
ya yönelik terbiye vermemiz bizim başta gelen değerlerimizin biri olmalıdır. Ül-
kemizin ekonomi-siyasi, manevi-medeni yönünden gelişmesi, ön sıralarda yer alan 
gelişmiş ülkelerin tecrübesi ile ulusal-manevi değerlerini dikkate alarak, piyasa 
ilişkilerine geçiş basamağını oluşturarak, demokrati bir devlet kurmak en önemli 
nişana aldığımız hedefimize dönüşmüş durumdadır. Toplumun oluşması ile devle-
tin uygarlığını geliştirmek için bu toplumda yaşayan insanların, özellikle de büyü-
mekte olan gençlerin manevi açıdan gelişmiş olmasına önem verilmektedir. Öyley-
se, bizim yurdumuzun geleceği olacak gençlerin aktiviteleri hangi yönde gelişmek-
tedir, hangi yönde gelişmesi gerekmektedir bunlar esas meselerler olduğu tartışıl-
maz hususlardır.   

İnsanoğlunun geçmişine bakarsak, dinin ortaya çıkışı, sanatın oluşması, mede-
niyetlerin doğması, uygarlığa ulaşma çabası gibi insanoğlunun derecelerinin altında 
insanın asıl manevi arzuları yatıyor olmalı. Bu yüzden de ilk olarak insanoğlu için 
manevi gelişmenin önemi büyük bir yer kapsamaktadır. “Manevi açıdan delişme – 
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o gündelik hayatta karşına çıkan engelleri başarılı bir şekilde geçebilme yeteneği-
dir” – diyor (Nurmuratov S.E.  2000). Nefsine yenilmişlik, menfaatçilik, mevki 
düşkünlük gibi v.s. insanoğlunun gerçek doğasına aykırı olan haysiyetler şu sırada 
insanın mahküm ederek kendine itaat ettirmektedir. İşte bunlardan kurtulmak iste-
yen insanoğlu – manevi gelişimin ilk adımlarını atmaya çalışan insandır deninilen 
sonuca varabiliriz. Bu sebeple devletin büyüyüp uygarlığa ulaşması sadece maddi-
yat açısından başarıya ulaşmak değildir. Özellikle, dünya üzerinde globballeşme 
destürüne karşı durmak mümkün değildir. Yani, bizim ülkemiz gibi halkı yetersiz, 
hem siyasi sömürge altından yeni çıkmış devletler için kendi ulusal-manevi özellik-
lerini koruma altına aldığı takdirde ancak milli, yurt, devlet bağımsızlığını kaybet-
meme gücünü oluşturabileceği mümkündür. Şimdiki “Medeni miras” programı 
bunun bir şahididir.  

Yukarıda bahsettiklerimizden gençler, sadece kendi hakının medeni, manevi 
değerlerini methetmeleri lazım demek değildir. Halkının ulusal özelliklerine saygı 
duyarak, onu kendine sinirerek, başkalarının değerlerine de saygı döstermek insa-
noğlunun maneviyatın yüksek aşamasına ulaştığını ve insanlığını kaybetmediğini 
gösterir. Bizim arzu ettiğimiz bir şey var, bu: gençlere medeniyetin de demek oldu-
ğunu öğretmektir, diğer halklarla ittifak içinde ilişki kurmayı, onların örf-adetlerine 
saygı göstermeyi ve barış anlayışını aşılamaktır. Medeniyet – herhangi bir halkın 
aynasıdır. Gençler için dikkat edilmesi gereken şeylerden biri de, yurt dışında eği-
tim almakta olan uzmanların kendi ulusal değerlerini kaybetmemektir, tersine met-
hetmektir. Diğer bir ifadeyle, ulusal menfaat, bağımsızlık anlayışı, devlet sevgisi 
diğer dini inançlardan, gelenek-göreneklerden yüksek bir yerde durması gerekiyor. 
Bundan dolayı, özetleyerek şunu diyebiliriz ki kendini her yönden geliştirecek kişi-
sel meseleler günümüzde, yaşamımızda kendi önemini kaybetmeyen önemli mese-
lelerden biri olmayı sürdüregelmektedir. Son yıllarda ülkemizde, genel olarak dün-
ya çapında köküyle değişikliklere uğramakta olan bazı olaylara ilişkin eski değerle-
rimiz kendi anlamlarını kaybetse de, yerine yeni değerler oluşamadı hala. Sadece 
siyasi-sosyal veya ekonomi değil, manevi yaşamımız açısından da şimdiki durum-
da  yaşamakta olduğumuz ülkemiz için bugüne laik, güncel hayata ayak uydurabi-
len, her yönden kendini geliştirebilecek insanı, veya ulu Abay’ın dediği gibi “Tam 
İnsanı” eğitmemiz bugünkü Kazakistan için önemli meselelerin biri olmuş durum-
dadır  (Baytenova N.C  2006: 19). 

Ülkemizde yeni vatandaşlığı oluşturma süreci devletin esas, aktüel, oldukça 
önemli meselelerden biridir. Bunun içinde gençlerin anlayışındaki devlet, bağım-
sızlık anlayışının ağırlığı ve ortak genel yurt anlayışına dikkat çevirmek. Kazakis-
tan’ın gelişmesi, girişimcilik açısından ileri gitmek için çoğunlukla o devletin gü-
zelleşmesine gençlerin nasıl yaklaştığına, hangi açıdan baktığına ve nasıl katkıda 
bulunduğuna, önümüzdeki genç neslin bilincinde vatandaşlık duygusunun, değeri-
nin oluşumuna bağlıdır.  

Genellikle gençlerin alışkanlıkları, onların kararları, yorumları vatandaşlık yak-
laşımına bağlı olarak, birde kendi anlayışına göre belirleniyor. Kazakistan halkı, 
onların gelecekteki yaşam durumları gençlerin elinde, insanlığa, tarihe uygun olan 
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davranış-alışkanlıklarına uyumlu bir şekilde gelişmesine bağlıdır. Herhangi bir 
toplumun genel görevleri içinde – gelecek gençlere ulusal, insani, toplumsal değer-
leri benimseterek, halkın beraberliği ile ülkenin bağımsızlığına önem vermesini 
aşılamak, bu yönde sosyal-medeni aktiviteleri düzenlemek, gençlerin değerlilik 
yönünü belirlemeye imkan oluşturmaktır.  

Bugün toplumda gerçekleşmekte olan sosyal-ekonomi, tarihi olaylara ilişkin 
yaşama ayak uydurabilen kendi görüşleri olan şahsı oluşturmak esas görevimizdir. 
Bununla ilgili topluma faydalı olan şahısları oluşturmaya devletimiz tarafından da 
pekçok aktiviteler düzenlenmektedir.  

Ulusal medeniyetimizin oluşturulması, pekiştililmesi için gençlerimizin değer-
lilik anlayışının yeri oldukça önemlidir. Bugün gençlerimizin arasında vatandaşlık 
duyguyu benimsetme aktiviteleri iyi netice göstermektedir. Gençlerimizin çoğun-
luğu kendi vatanının Kazakistan olduğunu söylüyorlar. Bu sırada, Kazakistan’ı 
vatan olarak kabul eden başka milliyet vekilleri de az değildir.  

Sonuç olarak, yukarıda bahsı geçen meseleler, şimdiki zaman gençlerinin me-
deni-değerlilik düşüncesinin temelini oluşturmakta oldukça önemli olduğunu yala-
na çıkaramayız. Dünya üzerindeki globalleşme sürecinin hızla gelişmesiyle mede-
niyetlerin kendi arasızda yakınlaşma zamanında, gelecek neslin hangi medeni de-
ğerleri, ahlak anlayışının hangi kurallaını benimseyeceği hakkındaki meseleleri öne 
sürdüğümüz sırada, herbir insan kendi etnik kökeninden, atalarının geleneklerin-
den, tarihi oluşumundan yüz çevirip yeni uygarlıta, yeni bir medeniyette yerini alıp 
o medeniyete ait kişi olamayacağı tartışılmaz bir konu olduğu bellidir. Bunun için 
her halkın kendi atalarının gelenek-göreneklerini, tarih boyunca oluşan ahlak de-
ğerlerini koruyup geliştirerek medeniyete, uygarlığa doğru yönelmesi doğru bir yol 
olacaktır.  
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durumu varsa bu yazı I – II ve daha fazla bölümlere ayrılarak değişik sayılarda yayımlanma 
durumunda kalınacaktır. 

5. Türkiye Türkçesi ve Türk dilinin diğer şiveleriyle bir Türkçe özet (ortalama 50 ke-
lime), anahtar kelimeler (ortalama 5 kelime) eklenecektir. Türkçe özetin ve anahtar kelime-
lerin mutlaka bir İngilizce veya Rusça karşılıkları da ölçüler çerçevesinde verilecektir.  

6. Türkçe dışında İngilizce ve Rusça ile yazılmış yazılara, yazının Türkçe özeti de ek-
lenecektir. 

7. Dergimize Türkçe, İngilizce ve Rusça olmak üzere üç dilde ve Türkçenin diğer şive-
lerinde (Azeri Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Özbek Türkçesi, Kırım Türkçesi, Kazak Türkçesi, 
Türkmen Türkçesi vb.) yazı kabul edilir. 

8. İngilizce, Rusça ve Türkçenin diğer şiveleriyle yazılan yazılara Türkiye Türkçesiyle 
genişçe bir özet (en az 150 kelime) konulmalıdır.  

9. Yazılar; A4 boyutunda, 12 punto büyüklüğünde Windows (Microsoft World) uyum-
lu sözcük işlemci programıyla yazılmalıdır. Üst, Alt, Sol ve Sağ marjları 2.5; paragraf ara-
lığı 6 nk, satır aralığı tek verildiğinde yaklaşık Kültür Evreni dergisinin 1 sayfasına tekabül 
etmektedir. Yazı Türkçe veya İngilizce ise Times New Roman, Azeri Lehçesinde ise Times 
Roman AzLat (veya benzeri), Rusça ise Times Roman Cyr (veya benzeri) olmalıdır. Gön-
derilen yazının yanında, yazının fontları muhakkak olmalıdır. Yazının içinde resim, nota vb 
var ise baskıya uygun resilasyonlar da gönderilmelidir. Yazılar; Disket / CD kaydı ile bir-
likte 4 (dört) nüsha hâlinde olmalıdır. Bu yazılardan sadece birinde yazar adı olacak, diğer 
üç nüshada yazar adı belirtilmeyecektir. 

10. Yazılar Times New Roman (11 punto) yazı karakteriyle tek satır aralığıyla yazıla-
caktır. 

11. Metin içindeki alıntılar ve göndermeler yazar soyadı, yayın yılı, sayfa numarası bi-
çiminde parantez içinde belirtilecektir. Mesela; (Boratav 1987: 9). Dipnotlar yalnızca açık-
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lamalar için kullanılacak ve aynı yazı karakteriyle 10 punto ile yazılacaktır. Dipnotlar 
“DİPNOTLAR” başlığı altında yazının sonunda verilecektir. Metin içinde belirtilen alıntıla-
rın ve göndermelerin kaynakları “KAYNAKÇA” başlığı altında soyadı başta olmak üzere 
alfabetik sıraya göre ad-soyad yazılarak, eserin basım tarihi sırasına göre en sonda yer ala-
caktır. 

12. Dergimize yayımlanmak üzere verilen yazılar; hakem heyeti içinde yer alan konuy-
la ilgili en az iki uzmana gönderilecek ve yazılar gelecek raporlara göre yayımlanacak veya 
düzeltmeler varsa yazı sahiplerine düzeltmelerin yapılması amacıyla gönderilecektir. İnce-
lenmek üzere yazı gönderilen uzmanların (hakemlerin) adları yazarlara, yazarların adları 
uzmanlara (hakemlere) kesinlikle bildirilmeyecek, gizli tutulacaktır. Hakemlerin yazı ile 
ilgili verdiği karar Yayın Kurulu’nda değerlendirilecektir. Yazıların yayımlanıp yayımlan-
mayacağı veya değişikliklerin neler olması gerektiği Yayın Kurulu tarafından kararlaştırıla-
caktır. 

13. Dergimize gönderilen yazılara yayımlandığında herhangi bir telif ücreti ödenmeye-
cektir. 

14. Yayımlanan yazıların tüm sorumluluğu yazı sahiplerine ait olacaktır. Yayımlanan 
veya yayımlanmayan yazılar yazarlarına iade edilmez. 
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Основные положения журнала и требования к статьям 
 

1) Журнал KÜLTÜR EVRENİ –– ВСЕЛЕННАЯ КУЛЬТУРЫ является 
ежеквартальным международным изданием, со своей редколлегией.  

2) В журнале KÜLTÜR EVRENİ –– ВСЕЛЕННАЯ КУЛЬТУРЫ могут быть 
опубликованы статьи по таким отраслям наук как [• фольклор • литература • 
социология • археология • музыка • история • антропология • этнология • психология 
• этнография • языковедение • ономастика], а также критические статьи, обзор нового 
издания, научные новости.  

3) Журнал KÜLTÜR EVRENİ –– ВСЕЛЕННАЯ КУЛЬТУРЫ – издание, в 
котором будут печататься раньше нигде (даже в интернете!) до этого времени 
неопубликованные статьи.  

4) Объем статей для журнала KÜLTÜR EVRENİ –– ВСЕЛЕННАЯ 
КУЛЬТУРЫ в виде рисунков, документов, схем, карт и др. подобных материалов 
должен составлять не более 20 страниц. Если объем статьи превышает 20 страниц, 
есть возможность  напечатать ее по частям в нескольких номерах.     

5) Если статья написана на турецком или других тюркских языках, к ней 
требуются резюме на турецком, а также на русском или английском языках 
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(примерно 50 слов) и список ключевых слов (примерно 5 слов) с переводом на 
английский или русский. 

6) Статьи, которые будут написаны не на турецком языке, будут дополняться 
переведенной на турецкий язык аннотацией и названием статьи.  

7) Наш журнал принимает статьи, написанные на турецком, русском, 
английском  и на других тюркских языках. 

8) К статьям, написанным  на английском, русском и других тюркских языках 
должен быть приложен резюме на турецком языке (не менее 150 слов). 

9) Верхнее, нижнее, правое и левое поля 2,5. Отступ от левого поля 6. Статьи 
на турецком и английском должны быть набраны на  Times New Roman, если на 
азербайджанском языке, то на Times Roman AzLat (или похожее), а если на русском, 
то на Times Roman Cyr (или похожее). Если в статье имеются рисунки, ноты и пр., 
они должны быть приложены к статье с хорошим качеством пикселя. Статьи 
принимаются на дискетах или CD в  четырех экземплярах, в трех из которых не 
должно быть указано имя автора, отправляются на адрес издательства.  

10) Статьи должны быть набраны в формате А4 в программе Times New Roman, 
кегль -12,   межстрочный интервал - 1. 

11) Использованная для написания статьи библиография, должна приводиться 
после текста статьи в алфавитном порядке (сначала фамилия автора, затем имя). 
Ссылки на библиографию в тексте выполняются следующим способом: в круглых 
скобках указывается автор издания, год (разделяется запятой) и страница. Указание 
страницы разделяется двоеточием. Например:  (Boratav 1987: 9.) Если приводятся 
несколько статей одного и того же автора, то их следует расположить в 
библиографии по году издания. Для сносок следует использовать 10 размер шрифта 
Times New Roman.  

12) Присланные в издательство статьи, отправляются двум специалистам (по 
теме статьи) из редколлегии и, согласно их отчету, принимается решение о 
публикации. Если, по мнению редколлегии, статья требует исправлений, ее 
высылают обратно автору для доработки. Имена авторов и специалистов не 
оглашаются, сохраняются в тайне друг от друга.  

13) За статьи, опубликованные в журнале, гонорар не оплачивается.  
14) Всю ответственность за статьи, опубликованные в журнале, несут авторы.  
Неопубликованные статьи авторам не возвращаются. 
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